ATENÇÃO
Cada vez que ouvimos ou lemos algo novo,
desconhecido para nós, se despertam células de
nosso cérebro que estavam adormecidas; a segunda
vez que tropeçamos com aquela idéia nova a
compreendemos um pouco melhor. As células
despertadas, começam a trabalhar a idéia, e em
pouco tempo “se faz a luz” em nossa mente, ou seja,
aceitamos a idéia, a adotamos e colocamos em
prática automaticamente. Assim é como vamos
despertando, aprendendo, evoluindo e adiantando.
Não é necessário fazer esforços sobre-humanos para
que nos penetrem as coisas na cabeça. É um processo
natural; mas há que colocar a boa vontade de reler,
voltar a reler e ler novamente, até que o aprendido
seja automático. Isto é tudo.
Leve sempre com você este livro, releia-o
frequentemente e cada vez que você se depare com
uma situação angustiosa ou incómoda abra seu livro
aleatóriamente, pois ele se abrirá na página que te
convém consultar e você pensará: “ Parece que foi
escrito para mim”.

MANUAL DE INSTRUÇÃO
PARA ESTA VIDA

“Os 7 Princípios da Felicidade”
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OS 7 PRINCÍPIOS
“A mudança fundamental acontecerá quando o Pensador... mudar de mentalidade”.
Os 7 Princípios foram escritos por Hermes Trimegisto
no antigo Egito. Hermes Trimegisto é considerado o
Pai da Sabedoria, fundador da Astrologia e descobridor da Alquimia. Todo o seu ensino manteve-se
guardado em forma secreta para as pessoas e só foi
revelado a uns poucos escolhidos naquela altura. Ai
nasceu o conceito “hermeticamente” guardado.
Originalmente, toda a informação transmitiu-se de
boca em boca, sem material escrito. Depois, iniciou-se a compilação destes ensinos num conjunto de
axiomas e máximas, no livro chamado El Kybalión,
escrito por Hermes Trimegisto “três vez grande“.
Muitos dos ensinos metafísicos também se difundiram sob a autoria do Conde de Saint Germain, quem
segundo asseguram os estudiosos do tema, foi uma
das reencarnações do Mestre Hermes Trimegisto.
Os estudantes e mestres herméticos modernos consideram a Alquimia como uma “arte de transmutação mental”, pela qual se substituem pensamentos
de baixa natureza por outros mais elevados. Eles
sustentam que a chamada “pedra filosofal”, capaz de
transmutar metais em ouro, era só um símbolo que
os antigos tomavam para representar a transformação do homem de “chumbo” em homem de “ouro”. O
conhecimento das Leis do Universo dá-nos a oportunidade de nos transformarmos a nós próprios e ao
material que nos rodeia.
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Diz textualmente El Kybalión: “Os princípios da verdade” são sete:
1. Princípio do Mentalismo
2. Princípio de Correspondência
3. Princípio de Vibração
4. Princípio de Polaridade.
5. Princípio de Ritmo
6. Princípio de Causa e Efeito
7. Princípio de Geração.
O que compreende isto perfeitamente possui o “código mágico perante o qual todas as portas do Templo abrir-se-ão de par em par”.
O conhecimento e o pôr em funcionamento dos sete
princípios permitem ao estudante tornar-se um
“mago” que, conhecendo o “código mágico”, poderá
entrar em outra dimensão de vida.
A ORIGEM DOS PROBLEMAS
Cada problema surge como resultado de se ter quebrado o cumprimento de alguma das leis do Universo. Estas leis ou princípios encontram-se operando
constantemente, sejamos conscientes delas ou não.
Por isso, cheguei à conclusão de que o ser humano
sofre por uma só razão: a falta de conhecimento. As
pessoas criam os seus problemas por NÃO perceber
o funcionamento da vida. A falta de informação leva-as a cometer erros que depois transformam-se em
dificuldades. Em síntese, quando uma pessoa tem
um problema que lhe provoca sofrimento, é porque
NÃO conta com a informação necessária para superar esse problema. É como se essa pessoa estivesse
continuamente a bater de frente contra uma parede,
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sem reparar em que poderia virá-la pela direita, pela
esquerda, ou pulá-la.
Só quando uma pessoa conhece os motivos e as caraterísticas do problema, ou seja, quando consegue
perceber a questão, pode resolvê-la. O Conhecimento dá Poder.
Cada vez que tiveres um problema por resolver, considera-o como uma oportunidade para aprender alguma
coisa nova. Mantém a tua mente aberta e recetiva à
nova informação que te permitirá saber como ladear o
obstáculo. Em primeiro lugar, terás de ser consciente
de qual é o princípio que estás a quebrar e depois, terás que aprender a te alinhares com a vida para fluir
com ela. O surgimento de um obstáculo é um sinal de
que chegou a altura de estudar e aprender.
Ao longo do estudo destes princípios, encontrarás
muitas respostas interessantes às principais questões da tua vida. Entenderás porque atrais a certo
tipo de pesso as, como se produzem os teus problemas afetivos e como superá-los, porque o dinheiro
segue as pessoas que o têm e nunca aos pobres,
porque algumas pessoas parecem viver em uma sequência de conflitos onde mal acabam de resolver
um entram em outro pior?
Compreenderás que as “doenças” estão diretamente
relacionadas com problemas emocionais e mentais,
que a sorte é voluntária e pode criar-se. Aprenderás
a desenhar o mundo no que anelas viver e a manifestá-lo. Mas para lográ-lo, deverás estudá-lo com
responsabilidade, estar disposto a mudar e a renunciar às tuas limitações mentais. É um curso voluntário que te levará a transformar completamente a tua
vida para alcançar um novo grado de felicidade,
prosperidade, saúde e harmonia. De ti depende...
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Os Sete Princípios da Felicidade
Autor ; Horacio M. Valsecia
Introdução:
1. Princípio do
2. Princípio de
3. Princípio de
4. Princípio de
5. Princípio de
6. Princípio de
7. Princípio de
Anexo 1
Anexo 2

Mentalismo
Correspondência
Vibração
Polaridade.
Ritmo
Causa e Efeito
Geração.

1. PRINCÍPIO DO MENTALISMO
O Princípio do Mentalismo diz textualmente:
“O TUDO é Mente; o Universo é mental”
Para analisar este princípio temos de partir da base
de que no Universo onde vivemos existe um só Deus.
Apesar das grandes diferenças culturais e religiosas
que existem no mundo, Deus é Um só e o mesmo
para todos. El Kybalión utiliza a palavra “Tudo”, e de
esta maneira sintetiza-se a ideia de uma Única Presença. De acordo com isto, no Universo há uma só
Mente e absolutamente tudo o que existe está compreendido dentro de essa Mente.
Cada um de nós é uma partícula ou pensamento
imerso em este grande corpo mental e de esta maneira explica-se, como se dão os fenómenos parapsicológicos? Tais como: a transmissão de pensamentos ou as premonições acerca do futuro. Em síntese,
“To dos estamos conectados por uma só Mente”; ao
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existir uma só Mente, como consequência, existe
uma só Lei e esta manifesta-se através dos sete
princípios.
Se aceitarmos a ideia de que Deus é Infinito, Omnipresente e Eterno, alguma das perguntas que surgem são: Como criou Deus o Universo? De onde extraiu o material necessário para fazer tudo o que fez?
Se Deus extraiu material de algum lugar, então não
seria nem Infinito nem Omnipresente. A resposta
correta a esses interrogantes é só uma: Tudo o que
Ele criou, criou-o na Sua própria Mente. Ou seja que
tudo o que existiu, existe e existirá está incluído em
essa grande Mente Universal.
O Homem foi feito à imagem e semelhança” do seu
Criador. O homem pode criar utilizando materiais do
mundo concreto mas, qualquer que seja a sua criação, sempre começará na sua própria Mente. O Universo é Mental e isto significa que “cada uma das
coisas que vivemos depende de nosso pensamento”.
Para alguns, a Vida é uma grande oportunidade para
crescer e desfrutar; para outros, a vida só é um
grande sacrifício e uma contínua luta. A grande diferença entre eles está na sua própria mente, na sua
maneira de perceber o mundo. O nosso “Universo
Pessoal” depende do nosso Pensamento.
Em síntese, “Tudo o que uma pessoa chegar a acreditar de si próprio é o que vai ver refletido nas outras pessoas”. Se uma pessoa se sentir bem-sucedida, merecedora e possuidora de boa sorte, então
atrairá a si própria situações e pessoas que refletirão a sua Crença. O mesmo acontece com as pessoas negativas que acreditam tudo o contrário. O
Universo em que vivemos é Mental e responde ao
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que elegemos pensar em cada momento. Não existe
nada aleatório na vida; “Tudo o que acontece sempre
está a espelhar alguma pauta de Pensamento que
levamos dentro”.
Se o Universo é mental e tudo depende do nosso
pensamento, então a tua primeira tarefa será aprender a “Controlar o Pensamento”
Exercício: Classificar os Pensamentos
Vais usar os dedos das mãos para ir contando os
pensamentos que chegarem a tua mente em um período de cinco minutos. Utilizarás a mão esquerda
para contar só os pensamentos negativos e a mão
direita para os positivos. Sem julgar e sem tratar de
ordenar os pensamentos, somente vais contemplar o
diálogo mental que se produz no teu inerior, e, rapidamente, decidirás qual é bom e qual é mau?
No geral, a mão esquerda é a que se completa mais
rápido. Segundo a estatística científica, sabe-se que
a mente humana produz qualquer coisa como 60,000
pensamentos diários e que, na sua grande maioria,
estes são negativos. De aqui pode deduzir-se claramente que “Não são os Pensamentos os que se manifestam, senão as Crenças”.
Só os pensamentos mais dominantes ou repetitivos
são os que se manifestam, especialmente aqueles
que têm uma carga emocional grande e um sentimento de convicção.
É importante ensaiá-los todos e ir determinando à
medida que aconteçam, e segundo a tua própria opinião, quais são os mais vantajosos para ti. O processo não é rápido e deverás ser paciente e amável
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contigo próprio, devido a que se volta muito facilmente para atrás. Não há maneira de que possas
melhorar a tua vida se tiveres o mau hábito de pensar em problemas e catástrofes. Isto só te atrairá
mais problemas e catástrofes. A partir de hoje deves
aprender que “o pior dos teus tormentos só vive na
tua mente”, é um pensamento, e tu tens a possibilidade de poder mudá-lo.
Uma técnica muito simples para anular o pensamento negativo é utilizar a palavra “Cancelado”. Cada
vez que alguma coisa não desejável vier à tua mente, deverás pronunciar essa palavra como se estiveres a dar uma ordem, a repeti-la pelo menos três
vezes seguidas. Podes fazê-lo tanto verbal como
mentalmente, mas, qualquer que seja a forma, deverás fazê-lo com entusiasmo e firmeza. De esta
maneira, o pensamento negativo NÃO se repete nem
se adere a tua Consciência. A Mente Subconsciente
toma a palavra “Cancelado” como uma ordem e executa-a, interrompendo a manifestação do negativo.
Ademais, a seguir é importante afirmar o contrário.
Por exemplo, se vier à tua mente o pensamento de
que poderias contrair uma doença, deverás repetir
imediatamente “cancelado” três vezes, como se estivesses riscando esse pensamento. Mas para a Mente
não é suficiente saber o que não queres, também
deves dizer-lhe qual é o teu verdadeiro desejo. Imediatamente depois de cancelar o negativo, tens que
reverter o pensamento e substituí-lo por outro mais
positivo que ocupe o seu lugar, sempre em tempo
“presente”. Voltando ao exemplo do medo à doença,
depois de cancelar essa ideia, é importante que afirmes em tempo presente: “Sempre tenho boa saú13

de”. De esta maneira, começa a se reverter o processo do pensamento.
Quando se faz uma afirmação para reverter alguma
coisa, deverá evitar-se utilizar o vocábulo “não”. O
“não” produz o efeito inverso ao que se deseja. Por
tal motivo, as pessoas que dizem: “Não vou fumar
mais” termina fumando o dobro; ou quem afirma
“Não quero pensar mais no meu ex parceiro” não
consegue tirá-lo da sua mente nem um só instante.
Também é importante “Cancelar” os pensamentos
alheios. Ainda que uma pessoa se calhar se sinta
muito à vontade e feliz com a sua própria vida, encontra-se diariamente com pessoas que tendem a
perder o seu otimismo com opiniões tais como: “A
economia do país é um desastre”, “Não há dinheiro”,
“A vida em esta cidade é cada vez mais perigosa”,
“Já não se pode confiar em ninguém” e mais...
Cada vez que nos enfrentarmos a uma pessoa que
opina alguma coisa negativa e não queremos que a
sua opinião entre na nossa Consciência, devemos
“cancelá-lo”. É melhor se o pudermos fazer verbalmente, do contrário, fá-lo-emos mentalmente. De
qual quer das duas maneiras, asseguramo-nos de
não aceitar o pensamento negativo. Devemos repetir
isto, com o que escutamos no rádio, vemos na televisão ou lemos em jornais e revistas...
De acordo com o Princípio do Mentalismo: “Tudo o
que elegemos Pensar e Crer é o que se vai manifestar na nossa vida”; portanto, devemos ser extremamente cuidadosos respeito ao que Aceitamos como
uma “Crença” e, por isso, é importante selecionar
muito bem as fontes de informação.
Para fazer com que o efeito “CANCELADO” seja
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mais PODEROSO, podes imaginar-te que riscas o
pensamento negativo desenhando uma cruz branca
sobre ele, como se fizesses um “X” na tua mente.
Desta maneira, visualizas a proibição de que se volte
a repetir o pensamento.
Exercício: Diário de Crenças
Necessitas um caderno em branco, que dividirás em
secções de quatro ou cinco folhas cada uma. Em este
caderno, registarás as “Crenças” que regeram a tua
vida até hoje. A primeira secção terá como título: “As
minhas próprias crenças”, a segunda: “As crenças
de... a minha Mãe” e a seguir continuarás com as
crenças de... o teu Pai, Adultos (Avós, Tios, Vizinhos), Mestres, Religião, Sociedade, Patrão, Amigos
e demais.
Em cada secção, deverás escrever o que escutavas
dizer aos demais acerca: do amor, dinheiro, família,
saúde, religião, trabalho, amizades, sexo, homens,
mulheres, sucesso, fracasso.
Deverás anotar, ademais quais eram os medos dos
teus mais velhos, que faziam quando se aborreciam,
quais eram as suas doenças mais comuns (especialmente as dos teus Pais)?, e qualquer outra lembrança dominante que servir para identificar uma
Crença.
Terás de anotar todas as ideias sem julgar se as
crenças foram positivas ou negativas para ti. Este
exercício não se faz em um só dia porque a mente te
irá informando gradualmente de aquilo que necessites lembrar. Em muitos casos, encontrarás ideias totalmente absurdas, mas em outros não. Deves fazer
15

um relatório total de aquelas ideias para saber com
quais te identificaste? Descobrirás que “a maior parte das vezes estás a agir segundo os Mandatos Recebidos” e NÃO conforme a tua própria vontade. Lembra que: “Vivemos em um Universo Mental, no qual
tudo o que chegares a Crer se manifestará como a
tua própria Realidade”.
1. PRINCÍPIO DO MENTALISMO (2da. Parte)
”Estou em este Universo para Aprender, para Ser Feliz e para Dar o meu melhor aos demais, esta é a
minha missão. Todos somos Um em Amor com
Deus”.
A ELEIÇÃO DE NOVAS CRENÇAS
Tudo o que nós chamamos Universo ou Deus, manifesta-se através do “Espírito”. O espírito tem uma
parte obediente que é a “Alma”, ela encarrega-se de
manifestar o que chamamos “Corpo” ou Objeto.
Quando levamos esta estrutura à nossa vida humana, dita estrutura identifica-se da seguinte maneira: o que chamamos “Espírito” é a nossa Mente
Cons ciente; a “Alma” é a Mente Inconsciente e, finalmente, o “Corpo” corresponde-se com o nosso
corpo físico. Portanto, o que nos conecta com o nosso Criador é o nosso Espírito, que tem o seu assentamento na Mente Consciente. Ali é onde radica a
nossa Vontade e o nosso Poder de Decisão. Chama-se Livre Alvedrio” à capacidade que temos de eleger os nossos próprios pensamentos. De acordo
com o nosso livre alvedrio, nós podemos eleger o
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“céu” ou o “inferno” segundo o que aceitarmos como
verdadeiro na nossa consciência. Muitas pessoas
acreditam que o livre alvedrio significa fugir do Karma ou fazer o que lhes apetece, mas isto não é assim. É somente a nossa liberdade de eleger o que
queremos pensar. Tu podes eleger pensar que tens
uma vida “miserável” ou uma vida “feliz”; aquilo que
elegeres voluntariamente depositar-se-á na tua
mente inconsciente ou “alma”, e desde ali manifestar-se-á no mundo físico.
De uma maneira gráfica, podemos pensar no “Espírito” ou mente consciente, como a parte que seleciona uma “semente” para semear. A”Alma” ou mente
inconsciente, seria o solo fértil onde a semente vai
germinar e crescer. O “Corpo” seria o fruto, colheita
ou resultado que se vai obter.
O nosso Poder de Ação radica sempre na Mente
Consciente. De acordo com isto, a partir de agora
devemos abandonar a ideia de que somos vítimas do
nosso destino e temos que começar a aceitar que
“Tudo o que nos acontece estamos a elegê-lo, de
alguma maneira”.
Muitas de estas eleições dão-se em tão só frações de
segundos e depositam-se na nossa Mente inconsciente, onde germinam e depois manifestam-se nas
nossas vidas. Por exemplo: ao visitar a um afim doente, é provável que chegues a pensar. “Isso poderia
acontecer-me a mim”. Em este instante, produziu-se
o “contágio”, esse pensamento depositou-se na tua
mente como uma semente. Daí em diante, quanto
mais pensares na possibilidade de ficar doente, mais
estarás “regando” a semente que finalmente dará o
seu fruto, ou seja, a doença.
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Assim é como funciona todo o Universo. Vivemos em
um Universo que sempre diz “Sim” a tudo o que elegemos Crer. A maioria das nossas crenças foram
formando-se através do tempo, de acordo com a família, cultura, sociedade, religião e as instituições de
educação às que assistimos. Muitas das nossas ideias
nem sequer são nossas, senão que foram impostas
pelos nossos mais velhos ao longo da nossa criação.
É importante saber que tudo aquilo que já está depositado na nossa Mente Inconsciente pode remover-se. Podemos criar novos pensamentos, aceitar
novas ideias e desenhar um porvir muito mais conveniente e favorável. Em isto reside a importância de
conhecer os princípios metafísicos. Este conhecimento dar-te-á a habilidade de criar o destino feliz
que anelas embora o teu passado não o tenha sido.
E o melhor que não termina ali: existe um princípio
metafísico que ensina que “as Leis Superiores impõem-se sobre as Inferiores”. Isto significa que “na
medida em que melhorares a tua vida pessoal, melhorarás a vida de todos os que te rodeiam”. Curando
a tuas próprias feridas, curar-se-ão as das outras
pessoas.
Muita gente crê que seria mais feliz se tivesse um
parceiro melhor, mais dinheiro, mais poder ou mais
saúde. Eles creem que alguma coisa de fora teria
que mudar para poder estar melhor. Não entanto, o
processo é ao contrário. “Mudando os nossos pensamentos e melhorando a nossa própria energia é
como melhora a nossa vida”.
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A Alma
A Alma ou o seu equivalente, a Mente Inconsciente,
NÃO raciocina, NÃO elege, NÃO questiona e SEMPRE
DIZ “SIM”. Se eleges pensar “A minha vida é miserável”, então a Mente Inconsciente tomará este pensamento como uma ordem e encarregar-se-á de executar tudo o que está ao seu alcance para fazer que
a tua vida seja... miserável. Pelo contrário, podes
eleger pensar: “Tenho uma vida bem-sucedida e feliz”, então essa mente levar-te-á a eleger todas as
pessoas e situações que te farão sentir bem-sucedido e feliz.
Como Seres Criadores, podemos ir cultivando novas
ideias na nossa mente inconsciente, mas primeiro,
devemos Remover o que ali está. Não podemos ter
duas “plantações” no mesmo lugar. Este não é um
trabalho fácil de fazer porque no nosso inconsciente
estão depositadas todas as experiências vividas desde o momento em que fomos concebidos, as de outras vidas, e tudo aquilo que experimentamos até a
data de hoje. Esta parte da mente é como um arquivo enorme onde estão guardados preciosamente todas as lembranças e os hábitos aprendidos.
Os Hábitos.
O nosso cérebro funciona sobre a base de hábitos
porque desta maneira poupa energia. Uma vez que
aprendemos a nos vestirmos, já não temos que voltar a aprender cada manhã a mesma coisa. Vestir
uma camisa, pentear-nos, comer e demais são hábitos aprendidos na infância que nos ajudam a nós
desenvolvermos de forma mecânica, já não devemos
pensar mais nisso.
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O Hábito é como um “mapa” no Cérebro por onde vai
a energia cada vez que temos que repetir uma função já conhecida. Quanto mais repetirmos uma mesma tarefa, o hábito torna-se mais forte e, portanto,
resulta-nos mais fácil executá-la. É difícil, se não impossível, conceber uma vida onde tivéssemos que
aprender tudo de novo cada dia.
Os hábitos mais importantes aprendem-se nos primeiros sete anos de vida e, depois, repetimo-los incansavelmente ao longo das nossas vidas. Em essa
etapa... aprendemos a amar, a ser felizes ou não, a
vi ver na prosperidade ou na pobreza, a aceitar a
nossa sexualidade ou a sentir culpa, e muitas outras
coisas mais. Tudo o que vivemos em crianças impregnou a nossa Consciência formando uma memória básica, um “mapa” de rota elegido pelos mais
velhos. A nossa função como Adultos é selecionar de
tudo o aprendido aquilo que nos serve e aquilo que
não.
Há pessoas que se criaram em lares com valores morais e espirituais muito positivos, que as levam a se
desenvolverem muito bem no seu mundo de adultos.
Não entanto, há outras que cresceram rodeadas por
medo, carências, ou sem amor, e isto acarreta-lhes
uma falta de confiança nas pessoas e confiança em
si próprio. A maioria de nós recebe uma mistura de
influências; algumas foram muito boas e outras muito más. Por tal motivo, devemos selecioná-las com
critério.
O nosso Cérebro funciona graças a umas células chamadas “neurónios”. Cada neurónio tem umas extensões semelhantes a um cabo, que se chamam “Axones”, com os quais se conectam a outro neurónio e,
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assim, transmite-se a mensagem elétrica ao longo
do corpo. O Cérebro dá a ordem... os neurónios
transmitem esta ordem ao corpo, e o corpo finalmente executa-a. Por exemplo, se sentir comichão
na minha cara e decido coçar-me, no instante em
que tome a decisão, os neurónios enviaram o sinal
elétrico ao meu corpo, então, mexo um braço e levo
uma mão à minha cara para me coçar.
Quando se repete muitas vezes uma mesma ação,
cria-se um hábito. Ao fazê-lo, muitos neurónios juntam-se entre si formando um “cabo” mais largo, pelo
qual a energia transmitir-se-á mais rapidamente.
Esta é a razão pela qual os desportistas treinam. Ao
início, um tenista pode sentir-se muito lerdo e não
lograr que a bola vá em direção que deseja, mas
com tempo e a repetição, logra um maior domínio do
jogo e o seu cérebro mostra-se mais preparado para
dar uma resposta imediata adequada.
Estes cabos neuronais NÃO se separam nunca. Isto
significa que uma vez aprendido um hábito, este permanecerá para sempre connosco. Mas então, como
podemos Mudar? A resposta é muito simples: criando um “Novo Hábito”.
Ao início, este “Novo Hábito” será um “cabo” muito
fino, mas com tempo e a repetição far-se-á um cabo
mais forte e grosso que o hábito anterior. Há pessoas que devido à ansiedade fumam; quem o faz tem
um cabo neuronal definido em essa direção. Se esta
pessoa decide abandonar o vício, terá que substituir
o hábito de fumar por outro mais construtivo, como,
por exemplo: mastigar alguma coisa, beber um
copo de água, ou fazer ginástica cada vez que sentir
ansiedade. Ao início, este novo hábito será muito
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fraco, especialmente se a pessoa fumou por muitos
anos. A energia sempre tende a ir pelo caminho mais
fácil e essa pessoa sentirá um forte desejo de voltar
ao cigarro ainda quando já esteja praticando o seu
novo hábito. Somente com a prática contínua e a
repetição a energia seguirá o novo caminho. Para
que a formação de um novo hábito seja bemsucedida, são necessárias duas condições: O desejo e a
repetição. Se não existe o desejo de melhorar é impossível fazê-lo, e sem a repetição do novo desejo
não o podemos incorporar.
Se durante muito tempo foste o tipo de pessoa que
pensa mais rapidamente no negativo que no positivo, e hoje decidires mudar, as primeiras tentativas
que faças não serão muito bem-sucedidas e é provável que voltes muitas vezes e com rapidez ao teu
estilo anterior. Mas quanto mais entusiasmo e desejo
tenhas de mudar, mais rapidamente se unirão os
neurónios para levar a tua nova mensagem ao resto
do organismo.
Para muitos, o principal obstáculo é a “impaciência”.
Existe um forte desejo de ver resultados imediatos;
do contrário, tendem a desqualificar o aprendido. A
Impaciência é a incapacidade de permitir que decorra o tempo necessário para que uma nova ideia se
consolide na nossa consciência. É como pretender
que uma planta que acaba de nascer, dê imediatamente flores e frutos. Em outras palavras, a impaciência é uma forma de resistência à mudança.
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2. PRINCÍPIO DE CORRESPONDÊNCIA
”Como acima é abaixo, como abaixo é acima” O estudo do Princípio do Mentalismo ensinou-nos que
“Com o nosso Pensamento criamos uma realidade...”.
O segundo Princípio denominado “de Correspondência”, permitir-te-á perceber como e porquê as vezes
criamos situações negativas ou desfavoráveis; porquê atraímos pessoas que nos mentem, nos enganam, nos roubam dinheiro, e demais?. A compreensão deste princípio é o código para encontrar soluções
a esses problemas.
De acordo com o livro El Kybalión, o Princípio de Correspondência diz textualmente:
“Como acima é abaixo; como abaixo é acima”. No
Uni verso tudo se corresponde entre si: tal como é
aqui abaixo, vai ser acima; quando uma pessoa conseguir perceber tudo o que ocorre no mundo material, então poderá perceber tudo o que acontece no
mundo espiritual. Este princípio é um auxiliar da
mente que nos permite perceber o que ocorre no
resto do Universo conhecendo somente uma das
suas partes. Se estudar o funcionamento de uma estrela, como consequência entender-se-á o funcionamento das galáxias. Se estudar o comportamento de
um habitante de uma sociedade, poder-se-á chegar
a perceber, como funciona dita sociedade?. Em síntese, estudar uma parte do tudo permite-nos compreender o resto. Este é o princípio da analogia que
nos dá a possibilidade de perceber a relação presente entre os distintos planos de existência.
Quando levarmos este princípio ao nível humano,
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podemos modificar as palavras e dizer: “Como adentro é fora; como fora é adentro”. Tudo o que acontece ao redor de uma pessoa reflete no que lhe está a
acontecer por dentro. Isto significa que quando uma
pessoa é desordenada com as suas coisas, está a
demonstrar o sua desordem interna.
Pelo contrário, quem estão no outro extremo são
muito rigorosos com a ordem estão a refletir uma
rigidez mental nas suas ideias. O de adentro é como
o de fora e vice-versa.
Se analisarem as condições de vida que rodeiam
uma pessoa determinada, pode saber-se que é o que
tem na sua mente. As pessoas estruturadas também
são mentalmente, da mesma forma, aqueles que se
comportam de uma maneira caótica ou contraditória, têm ideias de esse género.
Existe princípio serve para detetar mentiras. Quando
uma pessoa está mentindo, o corpo produz certo incómodo que no geral toma a forma de comichão na
cara. As crianças tendem a se levarem a mão à boca
depois de dizer uma mentira; os adultos também
levam a mão à cara mas para se arranjarem o cabelo, as sobrancelhas, ou coçarem o nariz. Isto não
significa que ocasionalmente uma pessoa possa ter
comichão na cara sem estar a mentir. A senha é a
seguinte: quando uma pessoa está a prometer ou a
afirmar algo importante e depois coça-se a cara...
está mentir. Por exemplo: se alguém está a prometer
amor eterno, devolver dinheiro, cumprir com certo
compromisso, ser fiel; ou se estiver a contar a sua
própria história, a assegurar que não fez nada, a
afirmar a sua inocência ou a descrever-se a si próprio, e leva a mão à cara, então podes duvidar do
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que disse. De acordo com este princípio funcionam
as máquinas detetoras de mentiras. A mentira produz um tipo de “curto-circuito” interno e reflete-se
criando um incómodo no corpo; no geral, uma comichão no rosto.
O movimento dos olhos também acompanha a sequência dos pensamentos. Quando se olha para
cima... está a se trabalhar com imagens. Se olha
para cima e á direita... então ativa-se a parte criativa
da mente e criam-se imagens novas. Pelo contrário,
quando os olhos se mexem para cima e à esquerda...
está a se ativar a memória e então recordam-se imagens.
Quando a uma pessoa se lhe formula uma pergunta e
olha para à direita... está a inventar uma resposta. Mas
se, pelo contrário, olha para à esquerda... está a lembrar alguma coisa que fez. Se vais contratar uma pessoa para trabalhar contigo e lhe perguntas se já tem
experiência em determinado tipo de trabalho, saberás
se te está a dizer a verdade ou não segundo o movimento dos seus olhos. Se olhar para cima e à direita
antes de responder... estará criando uma resposta porque não tem experiência. Se olhar em direção oposta... estará a lembrar algum trabalho anterior.
Pode ativar-se um funcionamento cerebral determinado em forma intencional. Quando necessitares
lembrar de algo em particular, podes mexer os teus
olhos para cima e à esquerda. Isto ajudar-te-á a trazer à tua memória mais facilmente a informação que
queiras lembrar. Quando não achares a solução a um
problema, poderás mexer os teus olhos para cima e
à direita para ativar a tua parte criativa; de esta maneira, imaginarás novas soluções.
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O Princípio de Correspondência é útil, ademais, para
nos ajudar em momentos de crise. Se em um momento determinado te sentires deprimido, angustiado ou preocupado, prepara-te fisicamente ou melhora o teu aspeto pessoal externo imediatamente,
influirá no teu estado interno. Se a tua vida é muito
caótica e problemática, começa a pôr em ordem o
teu escritório, o teu guarda-roupa ou o teu quarto. A
ordem no exterior ajudar-te-á encontrar a ordem no
interno.
Exercício: Desprender-se do Passado...
Este é um exercício muito importante que se deve repetir cada seis ou oito meses, ou cada vez que se considerar necessário. É conveniente desprender-se de
todos os utensílios ou artefactos que não funcionam ou
que não se usam na casa. NÃO é bom conservar roupa
que não se vai usar, livros ou revistas que não se vão
ler ou outros objetos que não cumprirem uma função
útil. Pode vender-se, doar ou oferecer aquilo que não
se necessita mais. É importante deixar lugar para o
novo. Tem de haver certo espaço vazio na casa porque
do contrário, o novo não pode entrar. Se acumularem
muitas coisas velhas na casa significa que se vive atado ao passado, às lembranças, e isto não permite a
mudança. Deve conservar-se somente aquilo que é
útil, positivo e necessário. Há objetos antigos que podem ser muito úteis, não interpretes que o velho é
mau porque definitivamente, não é assim. Somente
aquilo que já não te serve pode chegar a ser mau.
Despe-te de tudo o que já não usas com amor. Dá-lo
ao próximo e fá-lo circular.
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De acordo com o que levamos por dentro, atraímos
pessoas e situações. Isto significa que “Tudo o que
nos acontece, bom ou mau, está a refletir pautas de
pensamento guardadas na nossa Mente”. As pessoas
boas, que nos querem e ajudam, refletem a parte
mais favorável da nossa consciência, por enquanto
aqueles que nos produzem problemas, invejam-nos
ou brigam connosco estão a refletir a parte mais escura da nossa própria consciência. Dito de outra maneira, as pessoas que são mais negativas somente
vêm a nossa vida para “nos fazer o favor” de nos
lembrar que temos certas pautas mentais para sanar.
Se uma pessoa tem um companheiro que o maltrata,
mente-lhe, engana-o e demais... esse companheiro
está a refletir o que a outra pessoa crê do amor ou
associa à ideia do amor. A solução em este caso não
é trocar de companheiro, senão “Trocar de Ideia”. Se
a mudança não se produz por dentro, então a pessoa
voltará a eleger outro companheiro que voltará a
maltratá-lo. Esta ideia é difícil de assimilar porque é
mais fácil encontrar o “culpado” fora de nós. Cada
um tem o perfeito culpado da sua própria infelicidade: ao seu companheiro, algum dos seus pais, os
seus filhos, o seu patrão, os seus amigos, os seus
vizinhos, se isto não chega, culpa-se ao presidente,
ao mal tempo, à economia, ou ao azar.
Para crescer, primeiro deves aceitar a responsabilidade da tua própria vida. Desta maneira, evitarás
encontrar um culpado externo aos teus próprios problemas. Tão pouco é necessário que te sintas culpado pelo que te acontece. Só tens de te sentir responsável, saber que algumas pautas de pensamento
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erróneas estão a te levar a eleger mal. “Uma vez que
mudes os teus Pensamentos... mudarás a tua Vida”.
A partir de agora, cada vez que surgir algum problema é conveniente que te perguntes a ti próprio:
“que significa isto na minha vida? Porque ou como
estou a criar esta situação?” Desta maneira, descobrirás a crença que te levou a viver tal situação. Para
mudar dita “crença” deverás pôr em prática todo o
aprendido no Princípio do Mentalismo (Palavra, Imagem e Sensação). Quando uma crença nova e positiva se afirmar na tua Consciência, aparecerão as
pessoas ou as situações externas que te confirmarão
isto. Em síntese, podes considerar a tua situação
atual como um Espelho do teu estado Interno.
Exercício: Expandir a Aura
Chama-se Aura ao campo de energia que nos rodeia
e nos sustenta. Quando temos problemas, esses
afetam o campo energético da nossa aura reduzindo
a sua força. Há lugares e pessoas que podem afetar-nos negativamente, como também tudo o contrário.
Para expandir a Aura devem fazer-se Círculos amplos com os braços, sempre na direção que te resultar mais confortável. Ao realizar os movimentos circulares com os teus braços sentirás, ademais de que
os teus músculos se alongam que se produz o aumento da tua energia corporal. É conveniente fazer
este exercício todas as manhãs ou cada vez que
sentires que a tua energia está muito baixa. Depois
de fazer estes círculos, podes finalizar estendendo
as tuas mãos em alto e afirmar: “Estou aberto e
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recetivo a tudo o que é bom para mim. A partir de
hoje, Aceito o Amor, o Dinheiro, a Alegria, a Saúde,
o Sucesso... a Ilimitada Abundância de tudo o Bem...
que mereço. E Aceito-os agora mesmo; está feito! E
assim é. Amém, Amém, Amém”.
Agradeces e depois podes continuar com a tua rotina
matinal. Esta é a maneira em que eu começo o meu
dia cada manhã.
3. PRINCÍPIO DE VIBRAÇÃO
Aprendemos anteriormente que “Deus cria tudo a
partir da sua Mente”. Nós, criados à Sua Imagem e
Semelhança, fazemos a mesma coisa. Pelo tanto,
chegamos à conclusão de que vivemos em um Uni
verso mental: “Aquilo que chegamos a Crer é o que
se manifesta na nossa vida”.
A mente humana está dividida principalmente em
duas partes: a Consciente e a Inconsciente. A última
é a depositária de todas as nossas programações e
lembranças; enquanto que na primeira radica todo o
nosso Poder de Decisão.
A Mente Consciente é a que se encontra conectada
com o Espírito. Somente ao ser consciente do que
vives podes mudá-lo. A Mente Subconsciente é a
equivalente à Alma; é o maior arquivo das experiências desta vida e das anteriores. Finalmente, temos
o nosso Corpo Físico, que é o veículo principal para
viver as experiências em este plano.
Aprendemos que existe uma correspondência entre
o que vivemos por fora e o que levamos dentro; que
a realidade não é mais que um espelho do nosso interior. Isto significa que se vivermos um caos, sem
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amor, com problemas económicos, ou doentes, é
porque existe uma ideia ou programação que nos
leva a eleger isso.
A partir desta unidade, vamos dar um passo à frente
e estudaremos uma das maneiras de produzir mudanças profundas na nossa realidade.
Textualmente, o Princípio de Vibração diz o seguinte:
“Nada está imóvel, tudo se move, tudo vibra”.
Isto significa que no Universo onde vivemos não
existe nada que seja totalmente firme ou estável.
Tudo se encontra em um contínuo movimento, uma
contínua vibração e transformação. Cada parte do
Universo tende a se transformar em algo melhor,
evolui para um novo nível de existência.
Na nossa ordem pessoal, a vida empurra-nos sempre
a viver de uma maneira melhor. As crises aparecem
quando permanecemos rígidos ou inflexíveis em uma
posição. Quanto mais obcecados estivermos em uma
posição ou ideia, mais forte será o esforço que fará o
Universo para nos tirar de ali. Por isso é que as pessoas
sofrem fortes crises e depois mudam. Algumas pessoas necessitam passar por doenças, acidentes ou perdas para dar conta do valor que têm certas pessoas ou
a sua própria vida. Há outras pessoas que caem na
inércia e não tomam decisões; quando isso acontece,
o próprio Universo toma as decisões por eles. De acordo com o Princípio de Vibração “devemos aprender a
nos prepararmos para as mudanças na vida”. Segundo
este princípio, se tendes a te aferrar a uma vivenda,
um parceiro, um trabalho, uma amizade, ou a qualquer
objeto que te dê confiança, o mais provável é que tarde ou cedo sofras. Porque? Porque no Universo não
existe nada que se encontre imóvel.
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Isto não significa que terás que ficar sem vivenda,
família, trabalho ou parceiro; senão que o que hoje
estás a viver não se repetirá no futuro. Não há forma
possível de repetir o passado. Existem casais que,
depois de se ter separado, decidem voltar a estar
juntos com a intenção de ser como antes. Isto é um
caminho seguro para a frustração. É possível que a
reconciliação os leve a viver uma melhor relação que
a do passado, mas nunca igual.
Este princípio hermético ensina-nos que cada objeto
que vemos está composto de milhões de átomos.
Estes átomos encontram-se formados por partículas
que giram a grandes velocidades ao redor de um núcleo.
Podemos dizer que existem duas formas extremas
de vibração: uma baixa, que corresponde à matéria
e outra alta, que pertence ao terreno do Espírito.
Quando a vibração é muito baixa, dizemos que a matéria está em repouso, permanece inerte para os
nossos sentidos e parece sólida. No entanto, a matéria está composta de milhões de átomos que se encontram em pleno movimento e transformação. Por
outra parte, quando a vibração é muito alta, chegamos ao extremo do Espírito e dizemos também que
a matéria está em repouso. Aqui a matéria vibra em
uma frequência tão alta que nos dá a sensação de
que tão-pouco tem movimento.
Para entender melhor este conceito, imagine as pás
de um ventilador. Quando o ventilador está sem funcionar podes aperceber-te claramente das suas partes, que estão em repouso. Quando pões em funcionamento o aparelho, e especialmente as altas velocidades, as pás giram tão rapidamente que parecem
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desaparecer e, inclusive, consegues ver através delas. Aqui também dizemos que a matéria está em
repouso porque parece não existir. Este é o nível do
Espírito. O elo entre a matéria e o Espírito é o éter.
Os órgãos do nosso corpo físico estão formados por
células, que, em última instância, estão compostas
por átomos. Por tanto, aquilo que percebemos como
um corpo sólido não é tão sólido. O nosso corpo físico está formado por um 99,999% de espaço vazio,
e somente por um 0,001% de matéria; esta última
percentagem, segundo a Física Quântica, é também
espaço vazio. A Física Quântica é a que estuda o
comportamento do átomo. Ela ensina-nos que o
nosso corpo físico encontra-se continuamente intercambiando átomos com o meio. Ao inalar ar tomamos os átomos do ambiente; ao exalar devolvemos
átomos do nosso próprio corpo físico.
Literalmente, quando permanecemos em um lugar,
começamos a absorver parte de esse lugar. É por
isso que alguns lugares nos enchem de energia positiva ou tudo o contrário. Os lugares da natureza
como... praias, montanhas, bosques, lagos e demais, estão carregados de vibrações positivas.
Quando permanecemos em eles, o nosso corpo físico renova-se com átomos de alta qualidade. Por tal
motivo, uma pessoa regenera-se e sana-se ao estar
em esse tipo de lugares. Pelo contrário, quando uma
pessoa permaneceu um tempo em um lugar de vibrações baixas ou negativas, sente-se contaminado.
A recuperação não é imediata e podemos permanecer até vários dias a nos sentirmos mal pelas energias que ingerimos.
Cada três anos, o corpo humano renova completa32

mente todos os seus átomos, depois deste tempo,
possuímos um modelo absolutamente novo de corpo
físico. A pergunta inevitável é o que faz que o corpo
mude ou se deteriore? Há só uma resposta... a Mente. O que leva os átomos a se agruparem e a produzir mudanças no teu corpo é a ideia que governa a
tua própria mente. Se pensas que aos cinquenta
anos começa a velhice da tua vida, o teu corpo envelhecerá. Pelo contrário, se crês que a essa idade estás no teu melhor momento, então o teu corpo responderá a te dar vitalidade e entusiasmo. Cada um
de nós tem o seu próprio relógio biológico e este
determina quando começamos a envelhecer.
Da mesma maneira, cada partícula do teu corpo físico está “a escutar” o teu diálogo interno e responderá fielmente ao mesmo. Se tens pensamentos felizes, o teu corpo reagirá com energias positivas.
Pelo contrário, se te deprimes e só vês a vida de uma
maneira muito negativa, o mais provável é que fiques doente. As pessoas que têm doenças crónicas
são aquelas que têm pensamentos “crónicos”, quando renunciam aos padrões de conduta antigos e as
suas ideias mais negativas... começa a sua cura.
Apesar de que o nosso corpo se regenera constantemente, a razão da sua deterioração é que cremos
que isso necessariamente nos deve acontecer. Existe
uma história, um passado, que sustenta essa crença.
Ao crer em esse passado, continuamos a repetir a
história... Não estamos sós com os nossos pensamentos; vivemos em uma sociedade onde crescemos, aprendemos e nos desenvolvemos diariamente. Dela tomamos uma série de ideias as vezes
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muito positivas e outras, nem tanto. Se puderes levantar-te amanhã a te esqueceres completamente
do teu passado, o teu corpo não envelheceria. Se
decidires, por exemplo, viver duzentos anos, todo o
teu corpo responderia a esta ideia mas, primeiro, terias de te convencer a ti próprio dessa possibilidade.
O teu corpo “escuta” o teu diálogo interno e se tens
dúvidas, manifestará essas dúvidas. Lembra que não
são os pensamentos os que se manifestam senão as
crenças. Se crês na doença, as células do teu sistema imunológico baixarão as suas armas e permitirão
que contraiam alguma doença. Pelo contrário se crês
que o teu corpo físico é saudável e resistente, o teu
sistema imunológico tomará esta ideia como uma ordem e jamais ficarás doente.
Um dos descobrimentos mais interessantes da Física
Quântica é que o resultado de qualquer experimento
dependerá em grande medida do grado de expectativa de quem o realiza. Antes cria-se que se duas
pessoas realizavam a mesma prova, com os mesmos ingredientes e medidas, chegariam a obter o
mesmo resultado. Agora sabe-se que os átomos se
agrupam segundo a sua compatibilidade e respondem às expectativas do observador. Esta é a razão
pela qual uma pessoa pode ter a habilidade de cozinhar uma comida muito saborosa e ninguém pode
imitá-la, ainda quando os demais sigam todas as
suas indicações e utilizem os mesmos ingredientes,
o resultado nunca será o mesmo. O resultado depende sempre da expectativa do observador e do seu
interesse pessoal no experimento. Disto deduz-se
facilmente que a comida mais saborosa será aquela
que contenha como ingrediente principal muito amor.
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3. PRINCÍPIO DE VIBRAÇÃO (2da. Parte)
AS VIBRAÇOES MAIS POSITIVAS
O cérebro humano está composto por milhões de células chamadas “neurónios”. Quando uma pessoa
toma uma decisão, os neurónios levam a mensagem
ou a ordem ao resto do corpo físico para produzir a
ação. Por exemplo, um indivíduo sente calor e decide
desabotoar o colarinho da camisa e soltar a gravata.
Os neurónios transmitem a ordem elegida aos músculos das mãos para realizar os movimentos necessários. Aparentemente, não existe nenhum mistério
nisto, não entanto, há. Os cientistas perguntaram-se
onde está aquele que sentiu calor e elegeu desabotoar o colarinho da camisa e soltar a gravata. Através de muitos experimentos, descobriu-se o “mapa
do cérebro”, segundo o qual se conhecem as atividades que desenvolvem as distintas partes do cérebro
e a sua relação com o corpo físico. No entanto, os
investigadores não encontraram jamais onde está a
parte que elege realizar um determinado movimento. A conclusão à que se chegou é assombrosa. A
mente não está no corpo. A Mente ocupa o cérebro
físico mas não está nele. A Mente é maior que todo o
corpo físico e encontra-se em cada parte do mesmo,
não somente no cérebro. Quando dizemos “ veio
esta ideia à minha mente”, estamos reafirmando a
verdade científica de que as ideias provêm de outro
lado.
Por enquanto, deves entender que cada pensamento
que eleges pensar provém de um espaço infinito, no
que existem também possibilidades infinitas, e o teu
ser faz uma eleição determinada em cada momento.
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Mas o teu verdadeiro ser não é nenhum dos teus
pensamentos senão aquele que faz a eleição.
Todo o Universo está composto principalmente da
mesma substância e nós, através da nossa intenção,
podemos manipulá-la para manifestar a realidade
que desejamos. De acordo com o Princípio de Vibração, devemos criar aos poucos a vibração necessária
para atrair a substância necessária.
O Princípio de Vibração ensina-nos que “as energias
iguais atraem-se”. Por isso vemos que os desportistas vão treinar a um mesmo lugar, assim como os
religiosos se reúnem em uma igreja, os intelectuais
em uma biblioteca, ou os metafísicos em algum lugar de estudo. De esta maneira, cada um rodeia-se
de pessoas e lugares que estão a vibrar na mesma
frequência.
No Universo existem três níveis elementares de vibração: baixa, média e alta. São três degraus com
características próprias. De acordo com o nosso nível
vibratório pessoal, estamos localizados em alguns
destes três degraus e, como consequência, atraímos
as coisas de dito nível. É impossível atrair situações
ou objetos que têm uma vibração alta se uma pessoa
se encontra no degrau mais baixo.
A depressão, a angústia, o medo, as doenças e todas
as emoções mais negativas levam-nos a vibrar no
nível mais baixo de esta escala. Enquanto uma pessoa se mantenha “a vibrar baixo”, só atrairá à sua
vida pessoas ou situações que aumentarão o seu
mal-estar. Este é o nível do “azar”. Muita gente diz:
“Mal saio de um problema e já estou em outro”. A
resposta a isto é muito simples: enquanto a pessoa
se mantenha a vibrar nesse nível, continuará a atrair
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as coisas de dito nível. Por enquanto essa Pessoa não
mude a sua vibração pessoal, não se manifestarão
nem na saúde, nem na alegria, nem no amor, nem
na sorte em geral.
No nível vibração média aparecem as soluções e a
vida flui. Os obstáculos e problemas de este nível são
mais fáceis de resolver e a pessoa que se encontra
em essa vibração sempre mostra uma atitude otimista com a vida.
Finalmente, o nível de vibração mais alta corresponde à de iluminação, a paz e o amor perfeito. Aqui não
existem problemas, medos ou doenças. Quando uma
pessoa vibra em este nível, o que ela pensa manifesta-se imediatamente. O reconhecimento do poder
pessoal é total e absoluto e, no geral, utiliza-se para
servir à humanidade.
A vibração mais baixa corresponde ao âmbito do
nosso ego, é o nível do medo e por isso se originam
todo tipo de problemas. A vibração média é o âmbito
da esperança, de esta maneira, começa a se produzir a “sorte”. Finalmente, a vibração mais alta corresponde ao âmbito do Espírito, é o nível da Fé Absoluta, no qual se produzem os milagres.
Na minha opinião, a maioria de nós nos encontramos a vibrar no nível médio. As vezes decaímos pelos problemas que nos surgem e depois de realizar
certo esforço recuperamo-nos. Outras vezes, vivemos momentos de iluminação e grande conexão
com o nosso Criador, então, vibramos com uma
energia alta e nos sentimos poderosos, cheios de fé
e entusiasmo.
Quando uma pessoa começa o seu caminho de crescimento pessoal, o primeiro que surge são as suas
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resistências internas. O primeiro dia decide, por exemplo, começar uma dieta, repetir afirmações ou organizar a sua vida, no entanto, no dia a seguir é provável que não faça nem a metade das coisas que se
propôs. Estas resistências estão originadas pelo ego,
o ego é a parte que se sente separada do Espírito e
que, ao mesmo tempo, origina o drama pessoal.
É muito difícil manter-se em um mesmo nível todo o
tempo. É provável que te sintas muito bem em um
momento, mas depois te encontres com o teu exparceiro, ou brigues com o teu patrão, o teu filho ou um
amigo, ou fiques doente, e dês conta que a tua vibração pessoal muda subitamente. Cada pessoa
deve aprender a cuidar sobremaneira a sua vibração
pessoal.
No geral, aquelas pessoas que nos trazem problemas
são “mestres” que põem a prova a nossa posição, de
esta maneira sabemos se essa posição é sólida ou
não. Se alguma pessoa tem a faculdade para que fiques “mal-humorado”, é porque ainda tens uma parte fraca no teu ser que necessita ser sanada. Não
podes mudar aos demais mas podes mudar-te a ti
próprio.
Outra verdade metafísica explica que “as Leis Superiores se impõem sobre as Inferiores”. Isto significa
que assim que melhorares a tua vibração pessoal,
melhorarás a vibração de todos aqueles que te rodeiam. Esta é a forma mais efetiva de mudar os demais”. Com só melhorar um próprio, melhoram as
relações com os outros. Este princípio nunca funciona ao contrário, nenhuma pessoa de vibração baixa
pode diminuir a tua vibração, salvo que te encontres
fraco, de ser assim, não estavas a vibrar alto.
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A preocupação complica a solução de um problema
porque baixa o nível vibratório. Na nossa cultura está
“bem visto” que uma mãe se preocupe pelo seu filho
ou vice-versa. No entanto, desde o ponto de vista
metafísico, a preocupação pode ser muito daninha
porque aumente a fé no negativo e agrava o problema. A melhor maneira de ajudar uma pessoa é “ocupar-se” dela para que mantenha a fé bem alta e pense na solução feliz do problema. Um filho que se
angustia pela doença da sua mãe está a demonstrar
ter mais fé na doença que na recuperação da sua
saúde; portanto, a sua preocupação está a ajudar a
que a sua mãe fique ainda mais doente. Em esse
caso, o filho deverá primeiro curar os seus próprios
medos para depois tentar ajudar a sua mãe. Isto não
significa ser indiferente ao problema, senão tudo o
contrário; a diferença essencial consiste em que
deve manter toda a atenção possível na feliz solução. A fé do filho na cura da sua mãe será a melhor
ajuda que ela possa receber.
Cada vez que queiras ajudar alguém, deverás primeiro elevar ao máximo a tua energia pessoal e depois entrar em contacto com a pessoa necessitada.
Em síntese, para ajudar os outros tens que estar
muito bem contigo mesmo; em caso contrário, o
problema alheio pode chegar a te absorver. Um metafísico deve ser egoísta de forma sã e pensar em si
próprio primeiro; deve aprender a se manter sempre
em uma posição forte para ajudar os outros a sair do
poço.
Deves lembrar que é o ego de cada um o que origina
os dramas pessoais. Por isso, é importante que te
mantenhas em uma posição positiva para lhe lem39

brar ao outro a sua verdadeira natureza espiritual,
que a vida é felicidade e que deve restituir o seu nível de alegria. Não escutes o ego da pessoa que sofre; escuta o seu Espírito e darás conta que Deus
sempre está presente.
Quando uma pessoa sente um grande medo, está a
usar todas as técnicas metafísicas em forma negativa. A pessoa pronuncia as palavras que descrevem o
seu medo; visualiza com claridade o que poderia
acontecer-lhe e, finalmente, sente em todo o seu
corpo as reações que o medo produz. Se insistir um
pouco neste processo, a manifestação de aquilo que
se teme produzir-se-á com muita facilidade. Se a
pessoa tem medo de ficar doente, é provável que
fale com as pessoas acerca da doença; também,
veja-se a si próprio a padecê-la e se imagine toda a
dor que o seu corpo sentiria se estivesse verdadeiramente doente.
Em síntese, o medo é a fé no negativo. Para elevar o
nível vibratório deve usar-se esta mesma fórmula
mas a eleger pensamentos mais positivos.
O primeiro passo é cancelar o medo, a repetir “cancelado” em voz alta, pelo menos três vezes. Depois
deve repetir-se alguma afirmação positiva, como,
por exemplo: “Eu Sou muito saudável. O meu corpo
físico está sempre saudável e forte”. Depois a pessoa
deve ver-se a si pessoa saudável e feliz. Finalmente,
deve sentir o seu corpo a funcionar corretamente.
Para finalizar, quero mencionar-te que NÃO existem
doenças incuráveis; só existem pessoas incuráveis.

40

COMO GERAR ENERGIAS POSITIVAS
As energias iguais atraem-se. Isto significa que
quando a tua vibração pessoal é muito baixa... apresentam-se muitos problemas. A primeira coisa que
deves fazer é melhorá-la, para assim atrair a tua vida
situações e pessoas que te deem mais felicidade.
CUIDAR A PALAVRA
Para gerar uma melhor vibração pessoal, em primeiro lugar deverás ser muito cuidadoso com o que pronuncias. Evita usar as “más palavras”; elas têm uma
vibração muito baixa e afetam tanto ao ambiente
como às pessoas. Podes usar as más palavras como
descarga do teu aborrecimento e isso é válido; o
problema apresenta-se quando se tornam vocabulário habitual.
Outras palavras que têm vibração muito baixa são
aquelas que pronunciam quando uma pessoa se
queixa ou critica alguém. A Palavra tem poder Criador.
Quando nos queixamos de alguma coisa só estamos
a afirmar mais o problema. Por outra parte, quando
criticamos alguém estamos a dar mais lugar à perceção do nosso ego que à do nosso Espírito. O ego
sempre marca as diferenças e nos afasta de estar
em paz uns com outros. O Espírito lembra-nos de
que “Todos somos Filhos de Deus e que ÉLE nos ama
a todos por igual.
A crítica faz que vejas no outro o que não vês em ti
próprio. Si pensares de esta maneira, podes chegar
a torná-la uma ferramenta muito útil para o teu co41

nhecimento pessoal. Uma vez que resolveres os teus
próprios problemas internos, deixarás de criticar os
demais.
Evita participar em discussões ou em reuniões onde só
se fale em vão. Cuida a tua energia verbal e reserva-a
para decretar aquilo que seja importante para ti.
SELECIONAR AS IMAGENS
Deves fazer um grande esforço para concentrar toda
a tua atenção nas imagens que sejam mais positivas
para a tua evolução. Tal como vimos ao estudar o
Princípio do Mentalismo, as imagens de guerra,
crueldade, pobreza, doença, catástrofes ou qualquer
outra situação que te faça sentir medo ou insegurança... aumentará mais a sensação de estar separado
do teu Criador e não te levará de nenhuma maneira
a ter mais paz.
Isto não significa que devas viver ausente do que
acontece no mundo. Podes informar-te e conhecer
todas as notícias do momento sem que isso te faça
sentir-te culpado; o importante é que aprendas a
“concentrar a tua atenção nas coisas boas”. Só isto
te ajudará a elevar a tua energia pessoal. Presta
atenção à reação do teu corpo quando lês uma boa
notícia. Provavelmente sentirás alegria, mais confiança e paz. É provável que estejas a pensar: “Mas
todas as notícias do mundo agora são muito más”.
Se esta é a tua ideia, então cancela-a imediatamente;
caso contrário, será a tua vez de ver todas as piores
notícias do planeta. Ao contrário, se começares a crer
que no mundo também acontecem coisas boas, inteirar-te-ás de todo o bom.
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A SENSAÇÃO FÍSICA
O prazer é o caminho mais direto para aumentar a
tua energia pessoal. É aconselhável praticar todas as
actividades que te ofereçam prazer físico, como os
desportos, o baile, a ginástica, caminhar por um parque ou em frente ao mar e demais. A visita a lugares
naturais sempre ajuda a elevar a vibração pessoal.
O riso de prazer aumenta consideravelmente o nível
energético pessoal além de acelerar os processos
curativos do corpo. Fica perto de pessoas que te façam rir; assiste programas cómicos, nomeadamente
aqueles nos que o humor não seja pessoal; encontra
o lado cómico a tudo o que te acontece e verás como
a soluções aparecem mais facilmente. Se estás muito aborrecido e alguém te faz rir, notarás que não
consegues voltar a te aborrecer como antes. O riso e
o aborrecimento não são compatíveis. Quanto mais
rimos, mais rápido desaparece a ira.
As vezes, convém valer-se das lembranças de situações felizes do passado. A maioria das pessoas passam todo o tempo lembrando tudo o mal que lhe
tocou viver e lamentando-se; isso só serve para
atrair mais coisas más ao presente porque está a se
gerar o mesmo tipo de energias.
Se quiseres viver uma situação muito romântica no
presente, podes trazer à tua memória a lembrança
do momento mais romântico que viveste no passado. Revive a sensação física sem prestar atenção na
outra pessoa; só lembra de aquilo que sentias dentro
de ti e volta a experimentá-lo. Quanto mais o faças
e desfrutes, antes terás ao teu lado à pessoa que te
dará todo esse prazer.
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A razão pela que não deves prestar atenção em
quem esteve ao teu lado no passado é que, muito
provavelmente, esta não seja a mesma pessoa no
presente. Deixa o Universo que te forneça a pessoa
mais adequada para ti no presente.
As pessoas que se sentem sós e se queixam da sua
solidão, só atraem mais solidão ou relações que fracassam rapidamente. Se este for o teu caso e não consegues lembrar-te de nenhum momento romântico do
teu passado, tens que o criar na tua imaginação.
Concentra-te nas imagens, palavras e sensações que
te ajudem a vibrar na frequência do amor e, então,
o amor aparecerá na tua vida. Lembra-te de que as
energias iguais se atraem, só o Amor atrai o Amor.
3. PRINCÍPIO DE VIBRAÇÃO (3ra.Parte)
MELHORA A ALIMENTAÇÃO
Há alimentos que têm vibração muito baixa, como as
carnes, -entre estas, as vermelhas são as piores. Comer carne aumentará a parte primitiva do teu Ser e
estarás mais propenso a te chateares facilmente e a
ser mais agressivo. A natureza ensina-nos que os
animais mais agressivos são os que comem a carne
de outros animais. Ademais, possuem um intestino
mais curto que o humano e podem tirá-la mais rapidamente antes que se descomponha. Quando uma
pessoa come carne não sente fome por bastante
tempo porque o corpo está a fazer um esforço enorme para digeri-la. O pior é que não se elimina com
rapidez e, então, o corpo enche-se de toxinas.
A carne de porco é a que tem a vibração mais baixa;
portanto, deverias evitar completamente a sua ingestão.
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Se estás habituado a comer carne, não pares de repente. É conveniente que reduzas a sua ingestão
gradualmente porque caso contrário poderia produzir-se um grande desequilíbrio no teu corpo. É verdade que há pessoas que comeram carne toda a sua
vida e foram muito saudáveis; mas provavelmente
não chegaram a desenvolver um grande conhecimento metafísico. Lembra-te de que tu começaste a
transitar um caminho diferente, no qual se requer
que sejas muito consciente de tudo o que fazes.
Comemos para tomar energia dos alimentos; portanto, deves concentrar-te em aqueles alimentos
que te dão maior vitalidade. Os vegetais, as frutas e
os legumes são muito bons para o corpo porque são
de fácil digestão e te dão toda a energia que necessitas. No geral, tudo o que tem vida dá mais vida;
por isso, as saladas frescas e as frutas são as melhores.
Se tens problemas de sobre peso ou, pelo contrário,
um peso menor ao necessário, deves fazer um esforço para melhorá-lo. Consulta com um nutricionista,
muda os teus hábitos alimentícios, ama o teu corpo.
Não te submetas a dietas tortuosas: esse não é o
caminho ideal. O processo tem de ser amável e gradual porque deve ir acompanhado também de uma
mudança de ideias.
MELHORAR A POSIÇÃO PESSOAL
Quando uma pessoa está cansada, os ombros permanecem baixos e a coluna encurva-se. Se esta for
a tua posição habitual, a tua vibração pessoal será
sempre muito baixa.
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Tens que endireitar a tua coluna, manter a testa alta,
os braços firmes e as pernas prontas para a ação. De
esta forma, a energia vital recorrerá com facilidade
todo o teu Ser.
Para eliminar a depressão ou qualquer angústia, só
tens que dar palmadas no teu peito, ao estilo Tarzan.
Se gritares, melhor ainda. Experimenta agora mes
mo e notarás a grande mudança de vibração.
COMO ALCANÇAR AS VIBRAÇÕES MAIS ALTAS
Além das recomendações práticas que vimos para
elevar a tua energia pessoal, existem outras que te
ajudarão a te conectares com a tua Divindade; desta
forma, experimentarás a vibração mais alta graças à
qual se produzem os milagres.
O SOM “OHM”
A repetição de “mantras” ou palavras de poder, no
geral de origem sânscrita, ajudam a mudar a vibração de qualquer situação.
O mantras mais simples e efetivo é o do som “Ohm”
ou som do Universo. Deves respirar fundo e, ao exalar, pronunciar devagar “Ohm” a fazer fincapé primeiro na vogal e depois na consoante.
A vibração de este som unifica-te com o Universo e é
muito útil para dissolver qualquer emoção ou situação negativa. Deves repeti-lo, no mínimo, durante
quinze minutos. Lembra-te de que o autor quando
teve a sua última crise emocional entrava em meditação repetindo este mantras e assim logo dissolver
as emoções negativas, medos e angústias. Nesse
momento fazia-o três ou quatro vezes por dia. O
som “Ohm” ajudou-o a recuperar o seu eixo e a
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elevar a sua energia pessoal a um nível muito alto.
Quando uma pessoa começa a repetir “Ohm”, a primeira coisa que vem à mente são todos os problemas e pensamentos que se querem evitar. Longe de
alcançar mais paz, uma pessoa se sente constrangido. Mas, ao continuar repetindo-o, ditos pensamentos começam a se diluir aos poucos. A sensação de
paz e bem-estar faz-se inevitável depois de uns minutos de prática.
A INVOCAÇÃO DOS ANJOS
Entre Deus e nós encontram-se os Anjos. Eles são
Seres de Luz e Amor que têm a função de nos ajudarem na nossa evolução.
Estas presenças divinas estão dispostas a colaborar
e resolver qualquer tipo de questão que nos deixe
aflitos. A solução que eles manifestarão será sempre
uma forma de paz e harmonia para todos. Se te encontras envolvido em um problema de casal, se não
te sentes feliz no teu trabalho, se tens alguma doença física ou qualquer outro tipo de problemas, pede
ajuda aos Anjos. Eles estão prontos para entrar em
ação e manifestar o melhor para ti. Nenhuma entidade espiritual pode intervir na nossa vida sem antes
ter-se-lhe concedido a permissão para fazê-lo. Isto é
devido a que temos livre arbítrio; ou seja, que podemos eleger resolver todos os problemas por conta
própria ou então pedir ajuda ao céu.
Para invocar a ajuda dos Anjos, é preciso falar desde
o Coração, com profundo sentimento e honestidade.
Não é conveniente pedir uma solução determinada
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porque talvez esta não seja a mais feliz; só se deve
pôr o problema nas suas mãos e confiar em que a
solução que se manifestará será a mais conveniente
para todos. A energia dos Anjos é muito elevada e
quando uma pessoa entra em contacto com eles,
sente-se uma profunda paz e alegria, e faz-se inevitável sorrir.
Quando tenho de ir a algum lugar negociar ou pedir
alguma coisa, peço-lhes que vão à frente de mim e
que realizem a operação por mim. Assim, o assunto
já estará resolvido quando eu chegar.
Quando estou em conflito com alguma pessoa em
particular, peço-lhe ao meu Anjo Guardião que fale
com o Anjo Guardião de essa pessoa, para que juntos manifestem o melhor para ambos.
Tudo o que se deve fazer para obter a sua ajuda é
pedir. O ato de pedir leva-nos a ser humildes e a reconhecer que sozinhos não podemos resolvê-lo tudo.
Quanto mais dominada esteja a pessoa pelo seu ego,
menor será a sua disposição para pedir ajuda.
Aquelas pessoas que não sabem pedir ajuda, tarde
ou cedo começam a ter problemas nos seus joelhos
porque estas representam a nossa humildade e a
nossa capacidade para nos ajoelhar perante os outros. Quando uma pessoa se virou rígida a causa do
seu orgulho, o corpo começa a sofrer.
Invoca a ajuda dos Anjos ao começar o dia e pedelhes que organizem a tua agenda e as tuas atividades para fazer que o teu dia seja feliz e produtivo.
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A PRÁCTICA DO SILÊNCIO
A prática do silêncio é muito poderosa e, ao mesmo
tempo, difícil de realizar em estes dias. Consiste em
permanecer o maior tempo possível em total silêncio; ou seja, sem falar, sem atender o telefone, sem
ver televisão, sem ler nenhum livro, sem escutar
música. De esta forma, logra-se o estado de contemplação que eleva a energia a um nível muito alto. Na
nossa cultura, está muito arraigado o conceito de
que sempre deveríamos estar a fazer alguma coisa,
aproveitando o nosso tempo valioso. A ideia de “fazer” é muito valorada e recebem-se recompensas
por isso. No entanto, é muito mais valiosa a ideia de
“Ser” e esta é a chave de este exercício. O nosso
verdadeiro valor radica em que somos “seres humanos” e não “fazedores humanos”. Não tem mal que
desenvolvas certas tarefas e sejas uma pessoa produtiva, mas tens que aprender a encontrar o verdadeiro valor do teu ser, mesmo quando não faças
nada que a sociedade considere valioso.
Podes começar a praticar o “silêncio” durante três ou
quatro horas. Assegura-te de que ninguém te interrompa nem te incomode. Podes fazê-lo na tua casa
ou em um parque. Os espaços da natureza são os
mais poderosos. Simplesmente contempla tudo o que
acontece por dentro e por fora de ti. Não é necessário
que julgues nem que chegues a nenhuma conclusão.
Este não é um exercício intelectual. Ao início, o teu
ego lembrar-te-á o teu drama pessoal e tentará fazer
muito “ruído“ para restar te paz. No entanto, se deixas passar os pensamentos com liberdade, esse drama desaparecerá como dissolvendo-se no ar.
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Se tens o hábito de rezar, acrescenta-lhes aos teus
momentos de oração uns minutos de silêncio no fim.
Quando estás a rezar, estás “falando” para Deus.
Quando permaneces em silêncio, estarás “escutando” a sua Resposta. Se só rezas e depois vais-te embora, o único que terás feito é um perfeito monólogo.
De nada serve que rezes com todo o teu fervor pedindo a solução a um problema se não escutas A Sua
Resposta. No Universo tudo é perfeito e necessário.
Tudo o que te acontece faz sentido e guarda uma lição para ti. Até que a aprenderes, continuarás lidando com o mesmo; por isso, o silêncio é importante.
Quando permaneces em silêncio, a Voz de Deus fala-te com claridade e te explica porque te acontece
tudo o que te acontece?
A VIBRAÇÃO DO AMOR
O Amor é a única força do Universo e é o nível vibratório mais alto que podemos alcançar. Graças ao
amor, movemo-nos, relacionamo-nos, sanamos e
expandimo-nos.
Nós cremos que existem diferentes tipos de amor;
por exemplo: o amor que uma mãe sente pelos seus
filhos, o amor entre amantes, o amor de amigos. No
entanto, deves saber que existe um só tipo de amor:
o de Deus. O Amor de Deus é incondicional, sem divisões, nem classificações; é permanente e estável.
Cremos que amamos alguém porque nos entregamos
a essa pessoa mas, ao mesmo tempo, exigimos-lhes
que faça a mesma coisa connosco. O Verdadeiro Amor
é incondicional. Ao Verdadeiro Amor só lhe interessa
dar-se e expandir-se; não necessita nada em troca.
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Nós, já que não estamos em um nível de perfeição,
o nosso ego inicia uma “negociação” com o nosso
parceiro para encontrar a suposta felicidade. Na
maioria das relações amorosas encontramos um
perfeito drama, cheio de jogos, acusações e intrigas.
Cada vez que estejas a falar em condições, obrigações, estruturas e culpas, estás longe de vibrar com
a energia do Verdadeiro Amor. Se para te sentires
amado exiges ao teu parceiro que te chame tantas
vezes ao dia, que te diga certas palavras, que cumpra certos horários ou formalidades, então estarás a
preparar o caminho direito à tua infelicidade. Tarde o
cedo, a pessoa não poderá cumprir com as tuas exigências ou expectativas e a desilusão será inevitável. O drama, a culpa e a manipulação fazem que a
vibração pessoal chegue a níveis muito baixos e a
única coisa que se pode esperar de isto é que surjam
mais problemas, dor ou desencantos.
Qual é a solução para eles? Muito simples: pedir ajuda ao Universo. Quando sentires angústia, medo,
solidão ou a tendência de culpar a outra pessoa pela
tua infelicidade, deverás lembrar-te de que “Tudo o
que acontece por fora é o reflexo do que acontece
por dentro; portanto, o de fora só te faz lembrar que
tens alguma coisa que sanar por dentro”. Em esse
momento só basta com que abras as tuas mãos, com
as palmas para cima, e dês permissão a Deus para
produzir a cura dentro de ti.
Podes dizer o seguinte: “Meu Deus, estou a sentir
esta angústia (ou medo, aborrecimento, dor...); agora renuncio a ter e aceitar esta energia imperfeita no
meu Ser. Necessito que cures a parte do meu Ser
que sofre. Necessito que sanes a parte de mim que
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gera esta situação. Necessito sentir o teu Amor Divino agora mesmo”.
Depois permanece uns cinco ou dez minutos com as
mãos apoiadas sobre as tuas pernas. Sentirás que
as palmas aquecem muito e uma grande paz interior
vem a ti. Terminas agradecendo por tudo o que recebeste e continuas as tuas atividades normalmente.
Eu faço este exercício cada vez que o meu humor
muda e me sinto mal. As vezes peço que se me revele e se me indique, porque estou a sentir assim?
Outras vezes, só deixo que se realize o processo sem
procurar uma explicação intelectual. É importante
que saibas que sozinho, sem ajuda, não consegues
sanar; necessitas ajuda. E se pedires ajuda a Deus,
esta é totalmente incondicional, rápida e efetiva.
EXERCÍCIO: “O AMOR É TUDO O QUE EXISTE”
Este exercício faz-se entre duas pessoas. A pessoa
#1, com os seus olhos fechados, concentrar-se-á
durante dois ou três minutos em todos os seus piores pensamentos (medos, preocupações, rancores, e
demais). Por outra parte, a pessoa #2, também com
os seus olhos fechados, enviar-lhe-á em forma mental e constante o seguinte pensamento: “O Amor é
tudo o que existe”.
Ao fim do exercício, trocam-se as posições e repete-se o procedimento. Cada um experimentará a desaparição dos seus piores pensamentos graças à mensagem de que “o Amor é o único que existe”;
somente o amor é real e a sua vibração é a mais alta
do Universo. Nada é mais forte que o Amor.
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Quando estejas com alguém que te conte os seus
problemas e o vejas muito aflito, enquanto escutas,
repete mentalmente: “O Amor é tudo o que existe”.
A pessoa perderá interesse no seu próprio drama e
até talvez diga: “O que é que estava a dizer?” Perante qualquer situação que te... assuste, qualquer problema sem resolver, incluindo os problemas económicos, familiares ou de saúde, repete muitas vezes
“O Amor é tudo o que existe”, até que sintas que a
tua vibração muda.
EXERCÍCIO: A COR NECESSÁRIA
Uma forma muito eficaz de balançar a nossa Aura é
através da visualização de cores. Cada cor tem uma
vibração determinada e isso ajuda-nos a restaurar a
energia que está ausente no nosso Ser.
Podes realizar este exercício tanto sentado como deitado, na posição que te resulte mais confortável para
o teu corpo. Isto só te requererá quatro ou cinco minutos.
Começarás a respirar profundamente três ou quatro
vezes e depois pedirás ao teu Eu Superior (Ou Espírito Santo) que te indique, qual é a cor ou as cores
que lhe fazem falta à tua Aura para encontrar o balanço perfeito? Com a primeira cor que venha à tua
mente, vais proceder a “tomar banho” e cobrir todo
o teu corpo físico, como se o tingisses com este tom.
Se a tua mente te informa de alguma outra cor, então repetes a operação. Permaneces uns minutos visualizando este banho de cores e, finalmente, respirando fundo, levas esta vibração a cada uma das
tuas células e podes voltar a abrir os olhos.
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A emoção ou o pensamento negativo desaparece
instantaneamente com a visualização das cores.
Este exercício é muito efetivo para todos porque praticamente não existe nenhuma pessoa que não possa visualizar uma imagem determinada, mas nunca
será difícil para ti ver as cores do arco-íris.
Este exercício também é muito útil para ajudar os
outros. Quando entrares em contacto pessoal ou telefónico com alguma pessoa que esteja aflita por algum problema, podes concentrar-te um instante,
perguntando ao teu Eu Superior, qual é a cor que
necessita essa pessoa para equilibrar a sua Aura?
Recebes a primeira cor que venha à tua mente, cobres-te com ela e depois envias-lhe à pessoa através
do teu plexo solar. Imagina que um feixe de luz de
cor sai do teu estômago e cobre à outra pessoa com
essa cor; a tua própria Consciência revelar-te-á qual
é essa cor.
Este exercício resultou-me muito eficaz para ajudar
aquelas pessoas que me contam os seus problemas
por telefone. Enquanto escuto, uma parte minha envia Luz e Amor ao outro. Afinal da conversa, a pessoa se sente aliviada e eu não sinto que ninguém me
tinha tirado a minha energia.
Muitos alunos me contam que há pessoas as que
parece que lhes drenam toda a sua energia quando
falam por telefone. Esta é uma maneira de reverter
o processo e encontrar uma solução feliz para todos.
Também se pode ajudar pessoas doentes, ou nós
próprios se estamos a sofrer alguma doença. Neste
caso, perguntar-se-lhe ao Eu Superior, qual é a cor
que necessita o órgão ou a parte do corpo afetados?
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Repetimos o processo já conhecido enviando toda a
luz de cor diretamente a essa parte do corpo. Ademais, podes perguntar em que lugar do teu corpo
está acumulado o ressentimento, a dor ou alguma
culpa do passado? Depois envias a essa parte a cor
que necessita para se sanar.
As cores que veem à tua mente têm um significado.
A cor lilás significa sanação, especialmente do corpo
físico. A cor azul refere-se à melhora das relações
entre pessoas, assim como a cor azul celeste. A cor
verde restaura a alegria, a esperança e o otimismo.
O amarelo ativa e melhora o funcionamento mental.
A cor alaranjada é a cor da sabedoria e aporta mais
conhecimento. O vermelho eleva as energias físicas
e aumenta a coragem. O rosado aumenta o prazer e
resolve problemas amorosos. O castanho ajuda a aliviar a preocupação por problemas materiais. O branco é a suma de todas as cores; quando percebemos
a cor branca, é porque nos faz falta de tudo um pouco.
As cores mais sublimes são o dourado e o prateado:
eles indicam a abertura a níveis maiores de Consciência, sentimentos mais sublimes, puros; são cores
de santidade.
Existe um Princípio no Universo pelo qual “Tudo o
que odiamos, incomoda-nos ou rejeitamos, cola-se a
nós”. Isto é devido a que vimos ao planeta Terra com
a única função de aprender a Amar. Por isso a vida
nos põe perante situações e pessoas difíceis que nos
dão a oportunidade de mostrar o melhor de nós próprios. Até aprendermos a amar... a situação ou a
pessoa não desaparecem das nossas vidas. As vezes
este processo dura várias vidas. Portanto, maldizer,
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queixar-se, protestar ou criticar não fazem outra coisa que aumentar o laço que nos une a aquilo que
rejeitamos. Só o amor sana, dissolve e restaura. Já
sabes que as energias iguais se atraem. Pergunta ao
teu Eu Superior, qual á cor que necessitas para vibrar
na frequência do Amor? Toma banho nessa cor por
vários minutos e prepara-te para viver momentos de
felicidade junto a pessoas que te brindarão o seu
amor mais puro e sublime.
4. PRINCÍPIO DE POLARIDADE
O Princípio de Polaridade encontra-se justamente no
meio. A compreensão cabal do mesmo permite produzir grandes mudanças na vida. Se ainda não viste
grandes mudanças na vida. Se ainda não viste resultados notáveis com a aplicação do que estudaste até
agora, prepara-te para experimentar a magia da
transformação.
O Princípio de Polaridade diz textualmente: “Tudo é
duplo; tudo tem dois pólos; tudo, o seu par de opostos; os semelhantes e os antagónicos são a mesma
coisa; os opostos são idênticos em natureza, mas
diferentes em grau; os extremos tocam-se; todas as
verdades são semiverdades; todos os paradoxos podem reconciliar-se”.
Para compreender melhor o Princípio de Polaridade,
vamos estudá-lo por partes. Está claramente explicado que no Universo onde vivemos tudo é duplo,
tudo tem o seu par de opostos. Alguns são: branco/
negro, homem/mulher, calor/frio, em cima/debaixo,
este/oeste, bom/mau, rico/pobre, amor/ódio, sujo/
limpo, culpado/inocente.
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A nossa função como metafísicos é aprender a “harmonizar os opostos”. Vimos ao planeta Terra para
desenvolver a habilidade de encontrar o justo equilíbrio entre os distintos pólos. Temos que aprender a
ficar justo no meio.
El Kybalión diz que “os opostos são iguais em natureza, mas que diferem em graus”. Para perceber melhor este conceito devemos imaginarmos um termómetro. Em ele vemos como o mercúrio sobe ou
desce a escala de graus indicando a temperatura do
ambiente. Mas aqui surge uma pergunta chave.
Onde começa o frio e onde começa o calor? O limite
não está no grau zero. Quando faz zero graus se
sente muito frio em qualquer das duas escalas conhecidas (centígrados ou fahrenheit). De acordo com
os graus centígrados, para alguns o frio começa a se
sentir aos quinze graus, para outros, aos dez. A interpretação é completamente subjetiva.
A conclusão final é que não existe diferença entre o
frio e o calor. Os dois são extremos de uma mesma
coisa, são pólos opostos, a única diferença entre eles
é o grau no que se está a manifestar. Quando o termómetro marca os graus menores, temos a sensação do frio. Pelo contrário, quando a marca chega a
graus maiores dizemos que faz calor. Mas em essência, estamos a falar sempre da mesma coisa: a temperatura.
Vejamos outro exemplo prático: às vezes, quando
amamos demasiado alguém também passamos ao
extremo do ódio com facilidade. Depois de ter compartido intensamente a nossa vida com uma pessoa,
não queremos voltar a vê-la nunca mais. Passámos
de um pólo ao outro, como do frio ao calor. Quando
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alguém afirma que não deseja ver mais ao seu exparceiro é porque no fundo ainda sente muito amor.
Ainda está a agir dentro da polaridade amor/ódio. A
ausência de amor constata-se quando há indiferença, quando para a pessoa tanto lhe faz ver ou outro
ou não.
Tal como afirma El Kybalión, os opostos são a mesma
coisa. Quando observamos uma pessoa muito boa e
depois a comparamos com outra que é muito má,
em essência saberemos que estamos a falar da mesma coisa mas em diferentes graus de manifestação;
cada uma delas está localizada em um extremo. Todos temos distintos graus de bondade e também de
maldade. As pessoas extremistas, para as quais tudo
é branco ou negro, têm mais trabalho para fazer porque a elas lhes resulta mais difícil ser parcial ou
achar o termo meio.
Qual é a razão pela qual devemos aprender a harmonizar os opostos? A resposta é simples: encontrar a
unidade em tudo. Lembremos do que estudámos anteriormente: no Universo existe um só Deus, uma só
Fonte, uma só Energia, um só Amor; portanto, a diferença que percebemos entre pólos opostos não é
real. O que existe em essência é a Unidade. Se queremos aceder ao estado de paz e harmonia na qual
habita Deus, devemos aprender a encontrar a unidade em tudo o que nos rodeia. Quanta mais separação
percebemos, mais longe estaremos de encontrar o
amor e a paz de Deus. Quanta mais separação percebemos mais se manifestam os conflitos.
Devemos aprender a reconhecer que o “culpado” também é inocente; que ninguém é tão bom nem tão mau
como parece; que nada é tão lindo ou tão feio como
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catalogamos; que nada é tão caro ou tão barato.
Quando começamos a nos exercitar para encontrar a
unidade em tudo, o resultado que se obtém é a paz.
Quando estudámos o Princípio de Vibração, vimos
que vibração mais alta corresponde ao Espírito; por
outra parte, a vibração mais baixa corresponde à
matéria. Agora sabemos que, em essência, os dois
extremos são a mesma coisa. Só quando aprendermos a parar no termo meio encontraremos a paz.
Dito de outra forma: não se pode viver feliz no mundo material sem ter espiritualidade e não se pode ser
espiritual senão se tem ordem no mundo material.
Os dois extremos necessitam ser conciliados para lograr uma vida harmoniosa.
O único que não tem opostos é o Amor de Deus, que
é incondicional, permanente e sanador. Deus ama-nos e aceita-nos tal e como somos. Ele criou-nos de
essa forma; portanto, Ele conhece cada uma das
nossas virtudes e defeitos. A sua aceitação é total e
não há nenhum tipo de condenação da sua parte.
Quando falamos da polaridade amor/ódio, no geral
estamos a falar do amor romântico. Lembra-te sempre de que o Verdadeiro Amor não tem opostos.
Outra parte de este mesmo Princípio mantém que
“os extremos se tocam”. Para entender isto, vejamo-lo em outro exemplo prático: se eu decidir viajar
sempre em direção este e pudesse dar toda a volta
ao mundo, então terminaria no mesmo ponto de
partida. A pergunta que surge então é: Onde está o
oeste? A resposta mais acertada de acordo com este
princípio, seria que o este e o oeste é a mesma coisa.
Devemos lembrar que “como acima é abaixo, como
abaixo é acima”, o mais provável é que se eu viajas59

se através do Universo sempre na mesma direção,
finalmente terminaria no meu ponto de partida. No
Universo tudo tem um movimento circular cíclico.
Seguramente estarás a te perguntar, como se utiliza
este princípio na vida prática? a explicação é esta:
cada vez que te encontrares a viver uma situação
extrema, ou seja, que estejas em um dos pólos e
desejares reverter ou neutralizar a situação, deveras
começar a criar a energia da polaridade oposta. De
esta maneira, levarás o “termómetro“ ao seu ponto
médio. Como exemplo concreto, pensa no seguinte:
quando tens frio, ligas o aquecedor ou agasalhas-te
mais, ou seja, procuras calor. Com o calor neutraliza-se o frio e vice-versa; com a luz faz-se desaparecer
a escuridão; com o amor transforma-se o ódio, e
assim com todas as polaridades.
Não se pode atravessar de um par de opostos a outro e esperar um resultado no primeiro. Se desejas
transmutar uma situação, terás que utilizar a energia envolvida em esse par, não no outro.
Voltando ao exemplo anterior, se tens frio, procuras
como gerar mais calor e não outra coisa. Se estás
em uma situação de pobreza, procuras ganhar mais
dinheiro, não mais frio nem calor. É preciso trabalhar
sempre com elementos da mesma natureza, aos
quais lhes muda o seu grau de manifestação.
É provável que tenhas escutado alguma vez um comentário como o seguinte: “Porque Deus não lhe dá
um parceiro a esta rapariga que é tão boa e serviçal? A resposta encontra-se em este princípio. Porque essa jovem está a gerar a energia das polaridades do serviço e a bondade, mas não a do amor.
Com a bondade elimina-se a maldade; com o servi60

ço elimina-se o desamparo. Em outras palavras, não
se consegue companheiro sendo “bom”; só se consegue Amor quando se ama. Mas quem vais amar se
não tens ninguém? Em primeiro lugar, a ti próprio, e
depois a pessoa ideal que “fabriques” na tua mente.
Só assim se manifestará o Verdadeiro Amor na tua
vida.
As pessoas que têm problemas de dinheiro ou estão
na pobreza devem começar a dar alguma coisa do
pouco que têm; ou seja, devem fingir que estão no
outro pólo e começar a agir como “ricos” ou, pelo
menos, como alguém que tem algum dinheiro. Há
pessoas que pensam que “Deus os vai ajudar economicamente” porque eles brindam o seu tempo servindo em alguma instituição de beneficência. Se
brindas o teu tempo, tudo o que receberás em troca
é todo o tempo que necessites para a tua vida pessoal. Para manter uma vida próspera, é necessário
respeitar a “Lei do Dízimo”: dar dez por cento do
dinheiro que recebemos à pessoa, o lugar ou a instituição que em esse momento nos providencia o nosso alimento espiritual. De esta forma, mantemos em
circulação a energia do dinheiro.
Os meus alunos assombram-se quando lhes digo
que Deus nem fica a saber dos nossos problemas.
Isto é devido a que o que chamamos “Deus” é uma
Vibração perfeita do Universo, no qual não há discórdias, nem guerras, nem nenhum tipo de problemas.
O nosso problema reduz-se a um problema de perceção, porque em este plano percebemos dois pólos
em tudo o que nos rodeia. Aqui estamos experimentando o fenómeno da separação, que não é real, e
até aprendermos a encontrar a Unidade em tudo não
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“chegaremos a Deus”. Nós não vamos em direcção a
Deus; já estamos em Ele. Não é preciso morrer para
“ir ao Céu”. O Céu já está aqui; só devemos aprender
a reconhecê-lo. Para isso, necessita mos mudar a
nossa perceção do mundo e eliminar da nossa mente
a ideia de polaridades.
Definimos este processo como “harmonizar os opostos”.
AS SEMI-VERDADES
Em outra parte, o princípio de Polaridade mantém
que “todas as verdades são semiverdades”. Em poucas palavras, isto significa que ninguém no planeta
Terra é possuidor da verdade completa, senão que
todos temos a nossa parte de verdade. Ou seja que
igual que com as peças de um quebra-cabeças, unindo a nossa semiverdade com a das outras pessoas,
encontraremos a verdade completa. Por isso é importante escutar os outros. Sempre se aprende algo
de novo dos outros.
No meu trabalho de consultor, as vezes atendo casais com problemas, e é ali onde vejo mais claramente, como funciona este princípio? Quando a mulher se queixa do seu marido, conta a sua
semiverdade e tem a sua lógica ou razão. Mas depois, ao escutar ao esposo queixar-se da sua mulher,
vejo que ele também tem a sua razão ou semiverdade. Nenhum dos dois tem a verdade completa; a
verdade está no meio. Em todo problema de casal,
as responsabilidades estão sempre repartidas em
um cinquenta por cento para cada um, embora um
deles pareça culpado e outro inocente.
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Quando nos encontramos defendendo cegamente o
nosso ponto de vista, na verdade, estamos errando
porque “nenhum de nós é portador da verdade completa”. Portanto, como metafísicos devemos sempre
ser flexíveis e estar alerta para aprender dos outros.
Quando criticamos alguém que pensa ou age de uma
maneira diferente da nossa, na verdade, estamos a
recusar a possibilidade de aprender outra parte da
verdade. Cada pessoa, embora nos pareça errada,
tem a sua porção de conhecimento. Manter a nossa
mente aberta ajudar-nos-á escutar e aprender outra
forma de lógica que, finalmente, levar-nos-á a encontrar o termo meio, ou seja, aquilo que definimos
tecnicamente como a harmonização dos opostos. Ao
estar perante pessoas ou situações que põem em
conflito a nossa maneira habitual de pensar, é aconselhável pedir Guia à nosso Espírito; pedir que se nos
revele que temos que aprender de isto, qual é a
mensagem ou semiverdade?
No caminho da evolução espiritual deve evitar-se
todo tipo de fanatismo. Não tens nem sequer de defender as ideias que estás a estudar agora. Se estás
de acordo, toma-as como parte da tua semiverdade,
mas sempre mantém-te a fim de seguir aprendendo
de numerosas fontes. O fanatismo leva a parar-se em
um pólo, em um extremo; portanto, nunca te conduzirá a viver em paz. A Verdade está sempre no meio.
As pessoas que tendem a ir aos extremos nas suas
reações têm mais trabalho para realizar. As condutas
extremistas produzem resultados extremistas, portanto, tão-pouco conduzem a soluções felizes.
Cada um de nós deve aprender a encontrar o termo
meio e o seu próprio equilíbrio.
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A razão pela qual somos possuidores somente de
uma semiverdade é que devemos aprender a encontrar a unidade em tudo. O nosso ego gera diferenças
e separações entre as pessoas mas, de acordo com
este princípio “Todos somos parte da mesma coisa”.
Dito em termos metafísicos, “O Filho de Deus é Um
só e está formado por cada um de Nós”. O Nosso ego
resiste-se a essa ideia e não quer renunciar à sua
individualidade.
Se analisares os grandes problemas do mundo, darás conta que, em essência, estão gerados pelo ego
humano: a diferença de raças, culturas, economias,
limites entre países, e demais. Em síntese, é um problema de perceção errada. Quando aprendamos a
ver a Unidade em cada um de nós, a maioria destes
problemas desaparecerão da Terra.
A POLARIDADE DAR/RECEBER
Muitas pessoas queixam-se de que dão muito e recebem pouco. A pessoa que está acostumada a dar
sempre encontra-se parada em um dos pólos ou extremos e, enquanto se mantenha em essa posição,
não haverá maneira possível de que receba alguma
coisa do Universo. Isto é devido a que a pessoa está
vibrando com a Energia de Dar e carece totalmente
da energia oposta, a de Receber. No geral, estas pessoas se sentem incómodas quando recebem um presente ou elogio; no pior dos casos, rejeitam-no completamente. A aplicação do Princípio da Polaridade
permite-nos transmutar as energias de um pólo ao
outro para manifestar um determinado resultado.
Para mudar esta situação, é necessário que a pessoa
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aprenda a “receber”. Por exemplo, se receber um
presente, somente tem de agradecê-lo e bendize-lo,
e não ir logo comprar outro presente em troca. Se
alguém lhe diz um elogio ou algo agradável, só deve
agradecer. É curioso, mas para muitos não é fácil
receber. Isto se deve a que na Consciência da pessoa
existem certas associações negativas com o facto de
receber. Alguns pensam que se aceitarem presentes
de outros, estarão submetidos à sua vontade. Outros
pensam que não merecem ou que não é necessário.
Qualquer que for o pensamento negativo, deverá ser
eliminado e substituído por outro de gratidão. Como
estudante de metafísica tens que estar sempre aberto e recetivo a tudo o que o Universo te queira oferecer.
Em definitiva, quem não recebe, não desenvolveu a
polaridade de “receber”. Na ordem prática, deve-se
trabalhar com a mão esquerda, porque todo o lado
esquerdo do corpo desenvolve a energia de receber.
Ao início, uma pessoa se sente lerdo usando esta
mão, mas, com o tempo e a prática, as tarefas viram-se mais simples. No caso das pessoas canhotas,
a regra inverte-se.
Por outra parte, a mão direita e todo esse setor do
corpo desenvolvem a energia de dar. Às pessoas
acostumadas a dar demasiado, sugiro-lhes que fechem a sua mão direita e que abram a esquerda,
mexendo os dedos até aquecer bem a mão. De esta
maneira simples, ativam-se os canais de receção do
nosso Ser.
Se considerarmos cada um dos eventos externos
como um reflexo das nossas programações internas,
poderemos reconhecer claramente quando estamos
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travados no nosso canal de recetividade. Em definitiva, aquelas pessoas que nos desiludem por não nos
dar o que esperamos de elas, na realidade, estão a
nos ensinar que não estamos prontos para “receber”.
Isto acontece quando não recebes o amor que desejas do teu parceiro, quando não te dão o aumento de
ordenado prometido, quando não logras a atenção
dos teus familiares ou amigos, ou em qualquer outra
situação na que o resultado não responde às tuas
expectativas. Em lugar de te aferrares à desilusão, é
mais vantajoso que te ponhas a trabalhar para abrir
todos os canais energéticos do teu Ser que favoreçam a Recetividade.
Para lográ-lo, também é aconselhável estender ambos braços, abrir amplamente as mãos e afirmar
com muita emoção: “Estou aberto e recetivo a tudo
o bom para mim. A partir de hoje, Aceito abundância
de amor, o dinheiro, a saúde, o sucesso, a felicidade
e todo o bem... que já me foi dado e que mereço. E
aceito-o agora mesmo”.
Eu realizo este exercício cada dia de manhã, mal me
levanto. De esta maneira preparo-me para receber
tudo o bom que a vida tem para mim.
Se o que queres aceitar é mais Amor, podes estender
os teus braços e afirmar: “O Amor Divino conduz-me
a uma relação amorosa com o meu parceiro perfeita
e mantém-me em ela. E agora aceito com amor o
companheiro perfeito para mim, que se manifesta no
plano físico agora porque Eu Sou capaz de Amar,
Digno de ser Amado, estou pronto para recebê-lo na
minha vida e oferecer-nos um Amor Divino e Incondicional, feliz e porque o mereço. Obrigada Deus
porque ele/ela já está na minha vida.
66

E assim é”.
Se quiseres receber mais Dinheiro $$$, afirma: “Os
meus rendimentos aumentam dia a dia. Eu Sou
muito próspero e com êxito em tudo o que empreendo”.
Para incorporar na nossa mente estas novas ideias,
é necessário repetir as afirmações muitas vezes...
em tempo presente, em voz alta (lembremos que a
“palavra” tem uma vibração mais alta que o nosso
pensamento; portanto tem mais força e poder... a
nossa “palavra” é uma ordem que enviamos ao
Universo para que se realize), por isso devemos decretar, falar com sentimento, alegria e acompanhá-las com gestos corporais... mímica, que acentuem
a ideia.
Por exemplo, para fazer mais poderosa a ideia de
que os teus rendimentos aumentam cada dia, podes
agachar-te um pouco e depois, ao endireitar o teu
corpo, repetes a afirmação enquanto estendes os
teus braços. Quanto mais teatralizares o que afirmes, antes se fará realidade.
4. PRINCÍPIO DE POLARIDADE (2da. Parte)
A IMPACIÊNCIA
Durante o processo de crescimento espiritual cada
aspirante tem de se enfrentar com uma barreira
muito comum: a impaciência. O desejo de obter resultados rápidos ou de alcançar maiores níveis de
compreensão converte-se numa frustração difícil de
superar. Para muitos de eles, a palavra “paciência” é
outra má palavra e uma virtude muito difícil de desenvolver.
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A impaciência não é mais do que uma resistência às
mudanças. Desde o ponto de vista metafísico, a impaciência é a falta de capacidade para incorporar
algo novo.
Quando semeamos uma “semente” em um terreno
fértil, o primeiro que brota é um pequeno gomo
muito mole e frágil. Com só pisar a planta, podemos
destrui-la completamente. No entanto, se a cuidarmos e a regarmos a diário, essa planta crescerá forte
e firme, e poderá resistir qualquer tormenta no futuro. Desta maneira, a planta dar-nos-á flores e frutos. Desde o momento em que semeamos a semente
até que obtemos os frutos, existe um tempo determinado, um processo necessário e impossível de evitar. “Tudo no Universo tem o seu tempo de gestação”.
Seguindo esta analogia, quando tentamos mudar
algo no nosso caráter é como se depositássemos
uma nova “semente” na Consciência. Para ver os frutos futuros, teremos de cuidar pacientemente aquilo
que estamos tentando desenvolver.
A impaciência é uma forte resistência a incorporar
novas condutas. As pessoas mais impacientes pretendem que as coisas lhes corram bem desde o início
e isto é praticamente impossível. Quando uma pessoa ensaia uma nova conduta, o mais provável é que
volte mais facilmente a repetir uma e outra vez a
conduta anterior. No entanto, se seguir ensaiando ao
longo do tempo, finalmente a nova conduta ficará
incorporada na personalidade.
Para perceber melhor o conceito devemos comparar
este processo com o treino que realiza um desportista. Quanto mais se treina, mais eficaz será no seu
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desempenho físico. Devemos pensar que nenhum
desportista tem o mesmo rendimento o primeiro dia
que nos dias posteriores senão tudo o contrário. O
treino exige-lhe constância, intenção e ação.
No geral, as pessoas impacientes estão em conflito
com o passar do tempo. A sensação de que se deve
esperar demasiado tempo ou, pelo contrário, de que
o tempo não chega para a atividade requerida só
acelera a manifestação da frustração.
A aqueles a quem não lhes chega o tempo, recomendo-lhe começar a trabalhar com a seguinte afirmação: “O tempo se prolonga quando o necessito. O
tempo se encurta quando o necessito. O tempo é o
meu aliado e sempre tenho todo o tempo que necessito”.
O trabalho do escritor exige paciência e constância;
um livro não se escreve em um só dia. Um dos primeiros trabalhos de escritura que realizei nos Esta
dos Unidos foi o de redigir um relatório referido às
crianças para uma companhia de programas de computador. Aquele projeto exigia-me um esforço de
pelo menos um ano. No entanto, comecei a aplicar
os conceitos metafísicos para dominar o tempo e
este reduziu-se notavelmente. Cada manhã, ficava à
frente do espelho, olhava para os meus olhos e afirmava com emoção: “Tudo o que escrever hoje vai
fluir facilmente. Escrevo em forma rápida e correta”.
Afinal, acrescentava afirmações de prosperidade.
“Este projeto tem muito êxito e permite-me ganhar
abundante dinheiro”.
Terminei o trabalho em três meses e o relatório continua a se vender até a data de hoje com muito sucesso. Foi traduzido a vários idiomas, incluindo o
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Grego e o Russo, algo que nunca imaginei quando
fazia a minha programação. No entanto, a vida surpreendeu-me levando o meu projeto pelo caminho
com mais êxito, tal e como eu pedi.
Aos estudantes, recomendo-lhes que, antes de abrir
os livros, realizem a seguinte afirmação em voz alta:
“Tudo o que estudo hoje assimilo-o com facilidade e
lembro-o quando é necessário”. Desta maneira, a
mente captará e reterá toda a informação que se leia
e trazer à memória tanto em um exame como em
qualquer momento da vida profissional futura quando for necessário.
Um metafísico “Vive no futuro e trá-lo ao presente”.
A maioria das pessoas vive no passado contaminando o seu futuro. O metafísico concentra-se em aquilo
que quer lograr e desfruta-o como se já fosse uma
realidade agora mesmo. De esta maneira vive no
presente o que deseja para o seu futuro. Desfruta do
futuro companheiro como se já estivesse ao teu
lado; sente-se rico e generoso, ainda quando a sua
condição económica seja a mesma; desfruta das férias embora ainda não tenha viajado. Estes sonhos,
longe de ser uma fantasia, são os seus objetivos e,
por isso, dispõe de todos os seus sentidos para criar
essa nova realidade. De este modo, gera a energia
que acompanha aqueles logros provocando a sua
manifestação no presente. Quando falamos do tempo, devemos saber que o Princípio de Polaridade
ajudar-nos-á a viver sempre no presente.
As pessoas comuns preocupam-se pelo seu futuro e
semeia na sua Consciência dúvidas e medos, o qual
é muito nocivo. A preocupação converte-se em um
imã poderoso que termina atraindo aquilo que a pes70

soa não deseja. Como exemplo, poderia dizer-se que
a pessoa que mais lhe teme aos roubos é aquela que
finalmente é assaltada. A maioria dos nossos medos
e preocupações provêm de más experiências do passado; têm certa lógica na nossa mente, o qual lhes
dá poder, já que o temor atrai em forma negativa
como um imã o que mais tememos. Lembremos que
sempre “Somos nós os que estamos a eleger como
pensar, falar, sentir, Ser e o que Ter... somos os Arquitetos da nossa Vida e do nosso Destino” Nos casos mais absurdos, os principais medos nem sequer
são próprios senão herdados de alguns dos pais ou
tomados do nosso entorno.
Lamentavelmente, na nossa cultura está bem visto
“preocupar-se” pelos nossos seres queridos. Desde o
ponto de vista metafísico a preocupação só agrava o
problema, porque se põe a atenção no problema e
não na “solução”.
Quando se quer ajudar alguém que está a sofrer alguma aflição devemos lograr que recupere a sua Fé
pondo a ênfase na “solução”. Os primeiros em ter
essa FÉ devemos ser nós; portanto, não devemos
preocupar-nos senão ocupar-nos.
Muitos Pais creem erroneamente que ajudam os
seus filhos preocupando-se por eles. Na realidade, o
único que fazem é agravar o seu problema. Por isso,
faço questão em que devemos concentrar-nos na
“solução feliz” de qualquer problema que tenhamos
no presente.
Geralmente, quando queremos passar de um pólo ao
outro, a vida torna-se caótica. As pessoas comuns
interpretam isto como “azar”, mas o metafísico sabe
que os “problemas” que emergem no caminho repre71

sentam uma grande oportunidade para sanar e corrigir erros na nossa Consciência.
Isto vê-se muito claramente na pessoa que deseja
viver um “Grande Amor”.Antes de encontrar esse
grande amor, a pessoa viverá algumas experiências
dramáticas e disfuncionais que a ajudarão a tomar
Consciência dos seus próprios erros, programações
negativas, medos e demais, e a sanar tudo aquilo
que lhe impede concretizar a sua própria felicidade.
DESAFIANDO O KARMA
Durante o processo da manifestação dos teus desejos, notarás algo curioso: aquilo que mais desejas,
as vezes, parecer-te-á mais difícil de alcançar, enquanto outros desejos de menor importância far-se-ão realidade quase sem esforço. Também pode
acontecer que eventos importantes se manifestem
ainda quando nem sequer o programaste na tua
mente. A partir de isto, uma pessoa facilmente pode
chegar à conclusão errada de que ao programar os
nossos desejos estamos a entorpecer o processo. No
entanto, não é assim.
Tudo aquilo que nos manifesta facilmente é o que, de
alguma forma, já ganhámos na Consciência, em certo nível mental, consideramo-lo possível, sentimos
que estamos prontos para recebê-lo e sabemos que
o merecemos. Muitas de estas situações ganharam-se no processo de vidas anteriores e, por isso, resultam tão fáceis na vida presente. Há pessoas que
encontram facilmente o seu parceiro, enquanto parece que outras nunca têm a sorte de achar a pessoa
adequada. O mais provável é que as primeiras te72

nham passado por problemas similares aos que tiveram as segundas, mas em uma vida anterior; portanto no presente parecem estar um degrau mais
em cima.
Quando começamos a eleger conscientemente, estamos desafiando as limitações impostas pelo nosso
karma. Começamos a utilizar a nossa vontade para
produzir um resultado determinado que ainda não
lográmos. Então, usamos todas as ferramentas que
conhecemos: afirmações, visualizações, meditações,
e demais. Este processo pode ser muito desalentador por vários motivos.
O primeiro é que, ao iniciá-lo, teremos que enfrentar
em primeiro lugar tudo aquilo que se opõe ao nosso
desejo. Uma pessoa que sempre foi pobre e elege ser
rica terá que ser consciente de todos os pensamentos de pobreza que contém no seu interior, e depois
deverá fazer um grande esforço para substitui-los
por pensamentos de abundância e riqueza.
O segundo motivo é que durante este processo
podem manifestar-se situações incompletas que não
respondem ao objetivo selecionado. A pessoa pobre começa a ter certos negócios ou rendimentos
de dinheiro mas que ainda estão longe de representar a sua riqueza. Muitas pessoas perdem a motivação quando, na realidade, o único que deveria
fazer é tomar estas manifestações como “sinais” de
que está a ir pelo caminho correto, a saber que
ainda há mais trabalho por fazer. Eu comparo este
processo ao de cozinhar um bolo no forno. Uma
Pessoa pode abrir a porta do forno antes de tempo
e, embora o bolo tenha todos os seus ingredientes,
não está totalmente cozido.
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Quando algo se manifestar em forma parcial e não
completa, não deves dececionar-te senão continuar
o trabalho que estejas a fazer. Tarde ou cedo, verás
o resultado total. Lembra que estás a desafiar as regras impostas pelo teu destino porque elegeste crescer e viver melhor. Não tem nada de mal em isso,
senão tudo o contrário. Mas tem presente que esta
evolução exigirá um esforço da tua parte.
Na nossa carta natal veem-se claramente tanto as
situações que já ganhámos em Consciência, aquelas,
nas que teremos sorte ou serão muito fáceis de adquirir, como aquelas que representam desafios, dor e
frustrações. Em síntese, uma carta natal não é mais
do que um “mapa do pensamento da pessoa”. A
combinação entre planetas reflexa a sua maneira de
pensar e ver as distintas situações da vida. As pessoas mais primitivas, as que não se questionam
acerca do sentido da sua vida e não desenvolvem um
contacto mais direto com o seu Espírito, são as que
respondem mais fielmente a tudo o que está escrito
na sua carta natal. Em esses casos, pode calcular-se
até o dia e a hora dos seus acontecimentos principais. Por outra parte, as pessoas que começam a se
elevarem espiritualmente, começam a escapar aos
condicionamentos planetários. Por este motivo, é
inútil fazer-lhes a carta natal aos santos ou a grandes mestres espirituais, porque as suas vidas estão
para além das influências astrais.
Voltando aos casos mais mundanos, se consideramos a carta natal como um mapa do pensamento,
podemos deduzir que “mudando as pautas deste,
podemos mudar o destino”. Em definitiva, o que está
escrito é a situação à que nos vamos enfrentar mas
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não a resolução final. Existe uma tendência em uma
determinada direção; por isso se diz que os astros
“inclinam mas não obrigam”. A esta porção de liberdade é à qual chamamos “livre arbítrio”.
O livre arbítrio não é mais do que a liberdade que
temos de eleger os nossos pensamentos. Perante
uma situação problemática, pode eleger-se reagir
como a vítima ou como aquele que ganha; ou pode
eleger-se entre chatear-se ou aprender. Para fazer
uso do livre arbítrio é necessário agir conscientemente na vida. Sem nenhuma dúvida, podemos mudar o nosso karma porque este não é mais do que
outra ideia que habita na nossa Consciência. O verdadeiro metafísico aproveita todo o conhecimento
que se lhe oferece no seu benefício, fazendo prevalecer o seu desejo e vontade. Na minha opinião, a
ação do karma acelerou-se na nossa época. Isto é
assim porque estamos dentro da Era de Aquário, na
qual acederemos a uma nova frequência de vida.
Para lográ-lo, devemos primeiro desprender-nos de
uma grande carga que nos ata ao passado. A aceleração do karma faz com que tenhamos de reparar os
nossos erros em esta existência e não em outras futuras.
Sempre lhes digo às pessoas que nunca devem resignar-se a sofrer situações de carência, pobreza,
solidão, doença, ou qualquer forma de negatividade.
As pessoas comuns ensinaram-lhes a aceitar o seu
infortúnio a dizer: “É a Vontade de Deus”. No entanto, um metafísico ou qualquer pessoa que esteja
transitando por este caminho espiritual sabe que a
“Vontade de Deus é sempre a sua Felicidade”.
Quando surgem os problemas é porque, de alguma
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forma, estamos quebrando algum dos princípios que
estamos a estudar em este curso e o que devemos
fazer ao tomar Consciência de isto é “reparar o erro
e mudar positivamente”. Somente funcionando como
Deus o faz, poderemos viver na Terra como no “Céu”.
EXERCÍCIO:
AUMENTAR A POLARIDADE OPOSTA
Sobre a base da nossa “Lista de Objetivos”, devemos tomar cada um de eles e analisar qual é a polaridade que nos falta desenvolver? Tecnicamente, o
que se faz é procurar o pólo da mesma natureza e se
começa a elevar o grau vibratório. Como exemplo:
se quiser resolver um problema de dinheiro, deve
selecionar-se a polaridade pobreza/riqueza. O problema situa-nos mais do lado da pobreza, portanto,
teremos de começar a desenvolver a energia do pólo
oposto. Para isso usaremos afirmações, visualizações
e todos os elementos externos que nos ajudem a pôr
na mente pensamentos de abundância. De esta
forma, vamos criando a vibração da riqueza, que
tarde ou cedo manifestar-se-á.
Desenvolver o pólo oposto significa, começar a agir
com as características de esse pólo. Continuando
com o exemplo anterior, devemos começar a “fingir”
que o problema já está resolvido. Para lográ-lo, podemos comprar no supermercado algo que nos faça
pensar nos ricos, não é preciso gastar muito dinheiro, senão usar a imaginação e o poder da intenção.
Esta técnica também se usa para resolver problemas
amorosos. Se uma pessoa se encontra sozinha, está
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dentro da polaridade Solidão/companhia. Para sair
do pólo da solidão, primeiro a pessoa terá que começar a repetir afirmações e visualizar o seu parceiro
perfeito. Depois, o mais importante, terá que “fingir”
que a pessoa que anela já está ao seu lado; para
isso, deverá empreender numerosas ações dirigidas
a esta polaridade. Por exemplo, a pessoa terá que
preparar a sua casa para lhe dar a “Bem-vinda ao
seu futuro Parceiro”: pode arrumar o quarto, modificar a decoração do lugar, trocar os quadros de sítio,
ou inclusive comprar-lhe um presente. Tudo deverá
fazer-se com a intenção de gerar a energia que se
sente ao estar acompanhado da pessoa que se ama.
De esta maneira, o metafísico traz o futuro ao presente.
EXERCÍCIO:
ELEGER UM PARCEIRO
Embora não seja bom falar dos nossos objetivos
com os outros, durante o processo de estudo, sempre recomendo aos meus alunos “associar-se” com
alguém afim. O objetivo de ter um “parceiro” é o de
se ajudarem mutuamente no processo de manifestação. Podem falar livremente dos seus objetivos,
sabendo que o outro contribuirá com uma parte de
fé. A maneira de ajudar é “aceitando na sua própria
mente o que o seu Parceiro deseja obter”
Para lográ-lo, pode trabalhar-se com afirmações tais
como: “Aceito agora para “...”o seu divino, amoroso,
novo, disponível, perfeito companheiro e completa
harmonia e felicidade nas suas vidas. Eu sei que a
minha “palavra tem poder” e o desejo de “...” faz-se
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realidade no plano físico agora mesmo. Feito está. E
assim é. Amém, Amém, Amém”. Podemos “aceitar”
por ele/ela... o seu progresso material, um novo trabalho, a cura de uma doença, e demais mas nunca
podemos eleger o objetivo sem a autorização da outra pessoa.
Ademais, podemos acrescentar no nosso mapa do
tesouro a imagem que represente o objetivo do
“nosso Parceiro”. Por exemplo, a fotografia da sua
futura casa, carro, lugar de férias ou companheiro.
Em este caso, devemos escrever em algum lugar o
nome da pessoa para deixar claro ao Universo que
estamos a aceitá-lo como algo bom para ele/ela. De
esta maneira podemos ajudar os outros a ultrapassarem os seus problemas, sempre que eles assim o
desejarem.
5. PRINCÍPIO DO RITMO
O Princípio do Ritmo diz textualmente: “Tudo flui e
reflui; tudo tem os seus períodos de avanço e retrocesso; tudo ascende e descende; tudo se move como
um pêndulo; a medida do seu movimento para a direita é a mesma que a do seu movimento para a
esquerda; o ritmo é a compensação”
No Universo tudo tem um movimento similar ao das
ondas, de avanço e retrocesso. Os cientistas comprovaram este movimento através da evolução dos
planetas, as estrelas, os sóis, e demais. A vida tem
movimento pendular e o processo de nascimento,
crescimento, desenvolvimento e morte repete-se incessantemente em tudo.
O mesmo movimento que se dá no plano físico, tam78

bém se dá nos planos emocional e mental. Isto quer
dizer que tanto o nosso humor como os nossos pensamentos também respondem a esse ritmo. Como
exemplo, podemos dizer que depois de um período
de grande tristeza, pêsame ou dor, vem outro cheio
de grande alegria, felicidade e satisfação. As vezes,
as mudanças de humor dão-se no mesmo dia; uma
pessoa se sente otimista e alegre, e a seguir, triste e
preocupada. O estudante deve aprender a dominar
este movimento pendular para evitar o arrasto à polaridade não desejada.
O princípio está muito relacionado com o anterior: o
Princípio de Polaridade. Em cada ponta do pêndulo
podemos localizar um dos pólos opostos e assim vemos claramente como oscilamos de um extremo ao
outro.
Raramente chegamos aos extremos totais. O nosso
pêndulo oscila em diversos graus e, assim, alcançamos certos graus de felicidade ou de tristeza. El Kybalión define este ritmo como compensação. Embora
o movimento seja difícil de medir em números e não
sabemos em que grau se dá, podemos determinar
em que fase do movimento nos encontramos.
Quando uma pessoa se encontra no pólo da tristeza,
deve saber que em algum momento a vida levá-lo-á
até o pólo da alegria, deseje-o ou não. Quanto mais
profunda seja a primeira, maior será a segunda. O
ritmo sempre começa pelo pólo negativo. De isto se
deduz que a medida do movimento negativo será
igual à do movimento positivo.
O Princípio do Ritmo adverte-se também que os momentos de felicidade ou sucesso não são permanentes, tarde ou cedo, o pêndulo levar-nos-á a retroce79

der para depois voltar a avançar. Isto não significa
que se tenha que perder o que se logrou, mas é necessário saber que o período de crescimento ou de
dita não é constante. Então, devemos preparar-nos
tomando a maior vantagem possível dos bons momentos, até aprendermos a usar o Princípio do Ritmo
à vontade. Por exemplo, se estou a viver um momento de crescimento económico, terei que aproveitar para poupar parte desse dinheiro.
Existem casos nos que as pessoas parecem ter ficado estagnadas em um dos extremos do pêndulo; diz-se que essas pessoas “polarizaram-se”. A maioria
tende a se estagnar nos pólos negativos: pobreza,
solidão, doença, e demais. Utilizando certas técnicas
metafísicas, a pessoa pode chegar a despolarizar-se
e melhorar a sua vida. Para entender melhor este
conceito, podes comparar o processo de despolarização ao de nadar no mar. Quando se nada em contra
do movimento das ondas requer-se muito mais esforço e, as vezes, nem sequer assim se pode regressar à costa. No entanto, quando aproveitamos o impulso de uma onda e nadamos na mesma direção,
avançamos com mais rapidez e menor esforço. O
estudo do Princípio do Ritmo permite-nos sintonizar
com o nosso próprio movimento pendular para aproveitar os momentos de avanço. Mas, com o tempo, o
metafísico aprende a escapar completamente a este
movimento pendular. Para lográ-lo, procura situar-se
em cima do pêndulo, onde não há movimento de
arrasto.
De acordo com o que estudámos anteriormente, sabemos que contamos com: Espírito, Alma e Corpo. O
Espírito corresponde-se com a Mente Consciente.
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Graças à ação do nosso Espírito tomamos decisões e
vamos em certa direção; aqui se localiza a nossa
“vontade”.
A Alma corresponde-se com a Mente Inconsciente, é
o grande arquivo onde armazenamos todas as experiências vividas. A Alma é a fiel servidora do Espírito
e executará aquilo que eleja.
Finalmente, o Corpo corresponde-se com o nosso
corpo físico, veículo necessário para viver as experiências em este plano. Se ordenarmos estes níveis de
existência de cima abaixo (Espírito, Alma e Corpo) e
localizamos o eixo do pêndulo na parte superior, podemos deduzir que o que mais sofre o embate do seu
movimento é o corpo físico, porque que lhe toca o
percurso mais amplo do pêndulo. A seguir está o
mundo emocional ou o terreno da Alma e, finalmente, o plano do Espírito, onde as situações não mudam, aqui o movimento pendular é muito leve ou
inexistente. Portanto, na medida em que ascendemos a planos superiores, o embate do pêndulo reduz-se até que desaparece. Isto logra-se quando
entramos plenamente para o plano do Espírito, o plano do eterno presente e a dita constante. Um dos
instrumentos mais eficazes para aceder ao plano do
Espírito é a prática da “Meditação”. Quando se entra
em meditação, permanece-se em um estado sem
tempo, onde as pressões da vida quotidiana e as do
nosso próprio ego desaparecem. Há muitas maneiras de meditar. Cada aluno deverá procurar a maneira que lhe resulte mais adequada ao seu temperamento.
Basicamente, meditar significa concentrar a mente
em um só pensamento, que pode ser uma palavra
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determinada (amor, justiça, paz), algum som da natureza (o canto dos pássaros, a chuva, o vento), alguma música ou a repetição de um mantras (“Ohm”).
Quando se realiza uma atividade concentrando-se
totalmente na mesma, a pessoa encontra-se a meditar. Esta atividade pode ser tanto passiva (por exemplo: ler um livro ou contemplar a natureza) como
ativa (por exemplo: a prática de um desporto ou o
trabalho de jardinagem).
Na minha experiência pessoal, graças à meditação
ultra passei muito rapidamente a última crise afetiva
que tive que atravessar. Cada dia, praticava três ou
quatro vezes um exercício de meditação no qual se
deve repetir em voz alta e em forma contínua o som
“Ohm”. Cada vez que me sentia angustiado pelo sucedido, começava a repetir “Ohm” pelo menos durante quinze minutos, e essa repetição fazia-me entrar em um estado que dissolvia toda angústia ou
frustração O som “Ohm” levava-me a entrar em contacto com o meu próprio Espírito e a sentir a sua paz.
O que em outro momento da minha vida eu tivesse
demorado meses em conseguir ultrapassar, levou-me só uma semana. Graças a este exercício, pude
dissolver o movimento pendular emocional e recuperar o meu equilíbrio pessoal rapidamente.
No Universo, tudo tem o seu próprio ritmo: as atividades, os trabalhos, as relações e demais. Quando
se aprende a fluir com esse ritmo não se sofre. Por
exemplo, há negócios que funcionam mais no verão
que no inverno; há mercadorias que são mais requeridas em certas alturas do ano que em outras; há
atividades que se incrementam no fim de ano, como
as vendas de Natal.
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As relações humanas também têm o seu ritmo e
cumprem ciclos. Se uma pessoa crê que já encontrou
o ritmo da sua vida e que tudo estará bem, tarde ou
cedo dececionar-se-á porque se encontrará imerso
em alguma crise ou problema. Isto não é um azar
senão que, pelo contrário, implica reconhecer que a
vida tem este movimento pendular. No caso de um
casal, as crises são piores quando este movimento
não se dá em sincronia. Um deles pode estar a viver
um momento de crescimento e o outro não.
Em princípio, o estudante deverá aprender a fluir com
o pêndulo para depois manter-se no ponto que desejar sem se deixar arrastar pelo movimento negativo.
A natureza lembra-nos este movimento rítmico de
muitas formas: o ritmo do nosso coração, a respiração, as ondas do mar, as marés, a mudança de estações, o dia e a noite. O corpo feminino também responde a um ciclo determinado e por isso se diz que a
mulher percebe intuitivamente os ciclos da vida.
5. PRINCÍPIO DO RITMO (2da. Parte)
O RITMO DO PLANETA
Segundo o Princípio do Ritmo, tudo na vida tem um
movimento pendular. Quanto mais longe chegou o
pêndulo no pólo negativo (tristeza, dor, sofrimento
etc.), mais se inclinará depois para o outro extremo
(alegria, sucesso, felicidade, etc.). De acordo com El
Kybalión, o movimento sempre começa no extremo
negativo e nunca ao contrário. Ou seja que se está
a viver um momento feliz, não significa que depois
se vai sofrer. Na realidade, o processo é ao contrário:
se sofreu uma grande dor, a vida depois nos com83

pensa com uma grande alegria. O movimento pendular reduz-se na medida em que nos elevamos espiritualmente e termina quando nos encontramos no
terreno do Espírito. É então quando se alcança o estado de dita constante e paz. Quando se logra chegar
a esse ponto, no qual se pode sentir bem com companheiro ou sem ele, dinheiro, família, e demais, é
quando uma pessoa se situou sobre o pêndulo.
Enquanto se oscila emocional ou mentalmente é porque ainda está sendo arrastado por aquele.
O balanço pode lograr-se em certas áreas primeiro e
depois nas demais. Por exemplo, uma pessoa pode
ter solucionada a sua vida económica mas não a sua
vida afetiva, ou vice-versa.
O planeta Terra também tem o seu ritmo. Não somente gira na sua órbita à volta do Sol senão que
também gira à volta do seu próprio eixo. Ademais o
planeta tem o seu ritmo interno, governado em
grande medida pela influência da Lua. Da mesma
forma em que a Lua produz o aumento ou a diminuição das marés, também produz mudanças no humor
das pessoas. Basicamente, o movimento da Lua
mostra duas fases. Crescente e Decrescente, cada
uma delas dura aproximadamente catorze dias. Ao
mesmo tempo, estas fases dividem-se em quartos
que duram por volta de sete dias.
O que todo estudante metafísico deve saber é que a
partir do dia em que há “Lua Nova” começa a sua
fase crescente. Enquanto a Lua se encontra em esta
fase, o planeta está a receber uma energia de crescimento ideal para iniciar qualquer tipo de atividade.
Tudo o que se inicia durante este tempo crescerá
com facilidade, especialmente nos sete primeiros
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dias. As pessoas que queiram que o seu cabelo cresça mais rápido e forte devem cortá-lo em esse momento. No geral, esta fase é boa para iniciar... negócios, contrair matrimónio, viajar, assinar contratos,
mudar de trabalho, começar estudos, mudar-se, fazer dieta, começar a escrever um livro ou começar
qualquer tipo de projeto ou desenho.
Por outra parte, a partir da “Lua Cheia” começa a sua
fase decrescente. Esta fase é ideal para finalizar tudo
o iniciado com antecedência, especialmente nos sete
primeiros dias. É o momento de terminar... um trabalho incompleto, finalizar algum trâmite legal, divorciar-se ou separar-se (de esta forma não se volta
à mesma pessoa), regressar de viajem, fechar uma
empresa, finalizar um livro ou projeto, renunciar a
um trabalho, cortar o cabelo para que cresça lentamente e demais.
De acordo com as fases da Lua podemos identificar
o ritmo do planeta e eleger o momento mais apropriado para as nossas atividades pessoais. A aqueles
estudantes que queiram aprofundar mais um pouco
no tema, recomendo-lhes obter um calendário astrológico, onde ademais de ver as fases lunares, podem
observar os horários em que a Lua se encontra mais
positiva ou negativa. Tecnicamente, os horários que
se deve evitar são aqueles em que a Lua está “fora
de curso”. Este acontece cada dois dias e meio e a
sua duração é variável. Nos calendários mostram-se
estes horários com a sigla: “¡vc“ (em inglês: “voic off
course” ou fora de curso) e, ademais, indica-se a
hora e os minutos em que começa e termina dito
período.
É então quando aumenta a “maré emocional” das
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pessoas e todas as decisões que se tomam em esse
momento são erróneas. Se conhece uma pessoa sob
o influxo da Lua fora de curso, é muito provável que
nunca chegue a nada com ela porque a relação estará baseada em puras fantasias. Também acontece
que se a pessoa discutiu com o seu companheiro durante essas horas, a separação será só momentânea. Se uma pessoa viaja com este influxo, terminará em um destino que não era o programado ou se
lhe extraviará a sua bagagem. Em essência, nunca
acontece o que se crê, bem seja que se tenha um
pensamento positivo ou bem negativo. Quando a
Lua está fora de curso, programam-se viagens, reuniões, casamentos ou negócios que nunca chegam a
se concretizar.
O FIM DO ROMANTICISMO
Outra das manifestações do Princípio do Ritmo que
encontramos diariamente é a “música”. Em essência,
a música é ritmo e tem o seu próprio movimento
pendular. O tipo de música que uma pessoa prefere
denota em grande medida a velocidade do pêndulo
no qual se está oscilando. Se uma pessoa gosta da
música romântica, o pêndulo oscilará mais lentamente; se prefere a salsa ou o rock, estará a se mover a muita mais velocidade.
Aprendemos que para programar a nossa mente devemos ter presente o que falamos, o que visualizamos e aquilo que sentimos. A música, no geral, reúne estes três elementos e, em muitos casos, fá-lo
para expressar dramas ou dor. Alguns exemplos de
letras dramáticas são:
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Não conseguirei viver sem o teu carinho: não conseguirei resistir sem o teu amor...Volta a me amar, não
me magoes... Toda a vida, a colecionar mil amores,
a fazer jogos malabares, para não te amar em exclusiva... Passarão mais de mil anos... O mundo foi e
será uma porcaria, eu já sei...
No geral, quando se cantam estas canções repetem-se as palavras com entusiasmo; visualiza-se com
claridade o que se está a cantar e, finalmente, põe o
condimento mais importante: a “emoção ou sentimento”. Em poucas palavras, estão usando-se todos
os ingredientes metafísicos necessários para manifestar algo. Portanto, se uma pessoa canta “Não sou
nada sem ti”, a Mente tomará essa frase como uma
“ordem” e fará tudo o possível para executá-la, fazendo com que a pessoa se sinta na miséria ao estar
separada do seu companheiro.
É provável que a partir do estudo desta unidade se
termine o teu romanticíssimo e, cada vez que escutes
uma canção romântica em desarmonia com o Senhor
Amor... tenhas que usar no momento a ordem: “cancelado” para não permitir que o negativo se fixe no
teu cérebro. Se analisa o conteúdo das letras das canções que escutamos a diário daremos conta de como
nos identificamos com os dramas muito facilmente.
Neste processo de evolução pessoal que elegemos,
devemos fazer uma viagem consciente e isto inclui selecionar cuidadosamente a música que vamos escutar e que desejamos cantar. Devemos eleger canções
que sejam positivas, que nos ilumine o coração de um
amor incondicional e que elevem a nossa vibração
pessoal.
A “música” reúne tudo o necessário para produzir a
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manifestação. O perigo real existe quando a pessoa
se identifica com o drama. Ao cantá-lo, afirma-o com
as palavras, visualiza-o claramente e sente-o no
mais profundo do seu coração. O mais provável é
que o seu drama se faça realidade muito cedo ou que
se afirme mais, se já está a vivê-lo. As canções que
despertam nostalgia são as que encadeiam fortemente as pessoas ao seu passado.
A solução que encontrei às canções românticas muito dramáticas é cantá-las a Deus e nunca a alguém.
Se lhe cantas a Deus: “Não conseguirei viver sem ti”
ou “Tu és a luz da minha vida”, estarás afirmando
uma grande verdade e procurarás unificar-te com
Ele. No entanto, se o cantares a uma pessoa, estarás
a pôr o eixo da tua vida em ela e tudo de penderá do
seu humor e grau de estabilidade.
A “música instrumental” também “fala” e conta histórias. Há certas músicas instrumentais que levantam o ânimo e outras que, pelo contrário, deprimem.
Cada tema musical tem a sua vibração própria. Devemos ser muito cuidadosos e eleger tudo o que nos
levar a nos elevarmos e a sentir dita.
EXERCÍCIO: ADAPTAR A MELODIA
Pensa nas canções das que gostas e elege a que seja
a tua favorita. Lembra a letra; especialmente, o refrão. Analisa o conteúdo e assim darás conta das
mensagens que estiveste a carregar na tua Mente
Sub consciente.
Lembra canções da tua infância; analisa as letras e
se ainda lembras delas e são muito negativas, começa a “cancelá-las”... Diz à tua mente que elas repre88

sentam o teu passado, que renuncias ao que elas
significam porque não representam o que eleges
agora no presente.
Muda a letra das tuas canções preferidas se são muito negativas. Elege outro fim para a história que contas e procura aquele que te inspire confiança, amor
e alegria. Impregna a tua Consciência com música
estimulante e alegre; de esta forma, a tua vida passará a ser melhor.
5. PRINCÍPIO DO RITMO (3ra. Parte)
O EFEITO “SOBE - DESCE”
O Princípio do Ritmo também afeta às relações humanas. De acordo com o movimento do nosso pêndulo pessoal, atraímos pessoas mais positivas. ou
negativas em determinados momentos. Existe um
fenómeno, conhecido em psicologia como o efeito
“sobe e desce”, que afeta às relações mais próximas
alterando o equilíbrio emocional. Para entendê-lo
melhor, vamos estudá-lo através de um exemplo
concreto: um casal.
Deves visualizar cada um deles como tanques de
água conectados na sua base por uma válvula ou um
cano. Desta forma, vemos como os dois recipientes
estão conectados entre si e trocam o seu conteúdo.
Quando o conteúdo de um deles descende, aumenta o
outro e vice-versa. Este fenómeno de copos comunicantes acontece também entre duas pessoas que estão
ligadas emocionalmente. Portanto, todas as emoções
que reprimem um deles, expressa-as o outro.
Continuando com o nosso exemplo, imagina que um
dia a esposa quer falar com o seu marido de algo
89

importante e ele está a ler o jornal comodamente na
cozinha. Ela fala mas ele só murmura algo; no fundo,
incomoda-se com a interrupção. Em lugar de expressar a sua verdadeira emoção, reprime-a.
Subitamente, ela se sente incómoda e fica aborrecida. O seu marido continua a ler o jornal e reprimindo a sua energia. Tudo o que ele reprime, surge do
outro lado a fazer com que a mulher fique ainda
mais aborrecida. A repressão continua e rapidamente chega ao seu limite. Mas aparentemente, por
um lado, o homem segue completamente em silêncio e, por outro, a sua mulher está totalmente chateada. Então o homem diz a se escusar: “Mas se eu
não disse nada”.
Desta maneira explica-se por que as vezes sentimos
emoções alheias a nós próprios ou porque chegamos
a limites indesejáveis? As vezes, ao conhecer uma
pessoa nova, começa-se a sentir emoções que não
são próprias. É provável que se sinta o grande desejo de comprazer o outro, de entregar-se desmedidamente, de estar todo o tempo só com aquela pessoa.
Isto tudo deve-se à grande necessidade que tem o
outro de receber; está a pedi-lo com toda intensidade mas sem palavras.
Nestes casos, surgem perguntas como: “Porque estou a sentir isto?”. A pessoa pode chegar a imaginar-se que está a viver um grande amor e só está a
receber toda a neurose da outra pessoa. Nesses casos, encontramo-nos a canalizar a fúria, a tristeza, a
desolação ou a angústia das pessoas com as que nos
relacionamos. Isto é mais certo que quando estas
emoções não são lógicas ou coerentes com o que
nos está a acontecer em esse momento.
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Podemos comparar o fenómeno com a contaminação
dos tanques; ao estar ligados entre si, uma pessoa
recebe a parte tóxica do outro.
O efeito “sobe e desce” continua nos distintos membros de uma família. Do pai passa para a mãe, da
mãe para o filho ou filha mais velha e assim sucessivamente. Este efeito costuma incluir também aos
animais domésticos.
Em conclusão, “tudo o que reprimem os mais velhos,
manifestam-no os mais novos”. Esta é a razão pela
qual costumam a ficar doentes as crianças em uma
casa, ou alguns animais de estimação se comportam
tão neuroticamente. A repressão nunca é boa e termina por explodir.
No meu caso pessoal, sou o filho mais novo e o que
mais terapia fez na família. Sem sabê-lo, ao sanar os
meus problemas internos, estava sanando os da minha família.
O problema deteta-se quando se começa a perder o
seu próprio eixo. Uma pessoa começa a dar conta de
que está a fazer ou a sentir emoções que o incomodam. Dá-se uma espécie de aceleração e esgotamento. Devemos lembrar que o corpo físico sempre
nos envia duas mensagens básicas: comodidade ou
incomodidade. De acordo com a sua mensagem, podemos dar conta de se nos estamos a envolver em
um intercâmbio de energia favorável ou não. Muitas
pessoas escondem esta mensagem com um pensamento inocente como “Ele ou ela vai mudar” ou “O
tempo melhorará a relação”. Em síntese, desde um
primeiro momento sabemos se uma pessoa será favorável ou não para nós.
A solução a isto é, em princípio, ser consciente do
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efeito “sobe e desce” e depois procurar neutralizá-lo.
Para lográ-lo, o mais efetivo é a comunicação verbal
e a expressão aberta das emoções. Voltando ao
exemplo anterior dos tanques contentores, a válvula
de escape seria a boca. Quando se expressa o que se
pensa e se sente, libera-se a energia e se corta o
efeito “sobe e desce”. Em casos de aborrecimento,
sempre é mais saudável discutir e terminar o assunto em esse momento, em lugar de reprimi-lo. O Princípio do Ritmo manifesta-se em todas as nossas relações e quanto maior é o grau de intimidade, maior
é o intercâmbio de energia que se produz. Para poder corrigir o movimento pendular também podemos
recorrer ao uso das afirmações, os decretos e os tratamentos espirituais.
Afirmação
É uma oração positiva escrita em tempo presente. o
fim de semear uma “nova ideia” na nossa Consciência; geralmente utilizam-se para criar algo que ainda
não se adquiriu e para detetar quais são as resistências que se instalam no interior?
Decretos
Pronunciam-se uma só vez e em forma rotunda. São
mais imperativos e pronunciam-se com a certeza de
que o que se afirma já é uma realidade. Não se dá
lugar a nenhum tipo de dúvidas. Com este instrumento faz-se uso da vontade e o poder pessoal.
Tratamentos Espirituais
São semelhantes aos decretos mas têm uma maior
elaboração. Para que um tratamento espiritual seja
completo deve conter cinco elementos:
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1) Reconhecimento: Devem reconhecer-se uma ou
mais características de Deus no que se deseja manifestar. Por exemplo, se vai fazer um tratamento para
encontrar amor, deve começar-se afirmando “Deus é
Amor”. Se quiser superar problemas económicos,
afirmo: “Vivo em um Universo de Abundância”.
2) Unificação: Neste passo deve reconhecer-se que
Uma pessoa é parte de Deus ou do Universo. Seguindo os exemplos anteriores, devo reconhecer a minha
capacidade de amar ou a minha aceitação da abundância. No geral, utiliza-se uma afirmação que começa com: “Eu Sou...”
3) Realização: Aqui inclui-se o decreto do que se
quer manifestar. “Encontro o amoroso e perfeito
companheiro para mim” ou “Os meus rendimentos
aumentam dia a dia”.
4) Agradecimento: Este passo é muito importante
no processo. É um ato de Fé pelo qual se agradece
adiantado aquilo que se está a pedir, como se já estivesse concedido.
5) Liberação: Etapa na qual se entregam todos os
pensamentos à Lei do Universo para a sua manifestação. A partir de ai não se fala nem se pensa mais
no assunto. Confia-se plenamente na Lei que tudo o
manifesta no momento justo e necessário. De acordo
com este passo, uma pessoa não deve ficar à espera
de ver o resultado senão continuar a vida quotidiana
normalmente. Neste último passo demonstra-se o
nosso grau de Fé e Confiança no processo da vida.
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De uma forma sintética e divertida podemos
lembrar estes cinco passos assim:
1) Reconhecimento: “Olá Deus”
2) Unificação: “Eu Sou (nome)“
3) Realização: “Eu já tenho...”
4) Agradecimento: “Obrigado”
5) Liberação: “Até logo”
Estes cinco ingredientes que compõem o Tratamento
Espiritual podem ir em diferente ordem. O importante não é a sequência senão que estejam presentes.
Exemplo de Tratamento Espiritual para a
“Prosperidade”
1) A abundância do Universo manifesta-se em forma
constante, permanente e inesgotável.
2) Eu Sou parte de este grande Universo e estou
recetivo a tudo de bom para mim.
3) Por isso, hoje aceito a minha prosperidade económica e vejo-a manifestar-se em harmonia com a minha vida.
4) Agradeço tudo o que se me concede agora... e
tudo o bom que vem à minha vida, que sei que é
muito e abundante.
5) Entrego todos os meus pensamentos e palavras à
Lei que tudo o manifesta no momento justo e necessário. Feito está. E assim é. Amém, Amém, Amém. O
Tratamento Espiritual não elimina o trabalho que se
faz com afirmações, senão que o complementa. Podem fazer-se tratamentos para ajudar outras pessoas, reconhecendo e afirmando o bem que merecem.
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Em este caso, deve ter-se certeza de que a outra
pessoa o deseja e ter o seu consentimento, porque
não podemos ir em contra da sua vontade ou livre
arbítrio.
O grande inimigo destes instrumentos metafísicos
escreve-se com seis letras: dúvida. A dúvida provoca
a dissolução da força usada nos tratamentos, afirmações ou decretos A dúvida tem a sua raiz nas ideias
de não merecimento, no medo e na baixa auto estima.
Todos temos certo nível de dúvidas e medos; portanto, todos temos o nosso trabalho pessoal por fazer.
Neste processo deves ser muito amável contigo
mesmo, dar-se tempo para implementar as mudanças e ser paciente até incorporá-las.
A dúvida é uma servidora do ego e lembra-te que
tens de optar entre ideias que se contradizem entre
si, criando um caos e conflitos internos que não te
levam a nenhuma parte.
É normal sentir dúvidas quando começamos a eleger
novos pensamentos; mas uma vez que elegemos,
qual seguir? Temos de trabalhar até fazer desaparecer todo vestígio de dúvida no nosso interior.
6. PRINCÍPIO DE CAUSA E EFEITO
O perdão
O sexto Princípio metafísico é um dos mais difundidos e diz textualmente: “Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa; tudo acontece de
acordo com a Lei; a sorte não é outra coisa que o no
me que se lhe dá a uma lei não conhecida; há muitos
planos de casualidade mas nada escapa à Lei”
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Absolutamente tudo o que estamos a viver no presente foi gerado em algum momento, criamo-lo bem
consciente ou inconscientemente em esta ou em outra vida. Quando dizemos que algo nos acontece
“por casualidade”, só estamos a fazer referência a
uma lei que desconhecemos, mas na realidade era
um evento que nos tocava viver porque o tínhamos
gerado de alguma maneira.
É agradável pensar que tudo o bom que nos acontece é o produto das nossas boas ações; mas pelo contrário, custa-nos aceitar que as situações negativas
que se nos apresentam também as criámos. É-nos
difícil chegar a perceber porque e quando geramos o
negativo? Este princípio dá-nos a resposta ao nos
explicar que são muitos os planos de causação; alguns deles provêm de muito longe no tempo e estão
adormecidos na memória, são eventos que puderam
dar-se tanto na infância como em vidas anteriores.
Ademais, geneticamente recebemos a “influência”
de... os nossos pais, a isso acrescentamos-lhe a influência de quatro avós e, se continuarmos, vemos
que também recebemos a influência de oito bisavós.
Assim, esta corrente continua infinitamente.
Também recebemos as influências da sociedade na
que crescemos, a religião que praticamos, as instituições de ensino às que assistimos, os lugares de
trabalho, os clubes, os amigos que nos rodeiam, e
demais. Estes são só alguns exemplos para indicar
que existem muitos planos de causação e nós somos
o resultado da soma de ditos planos. Chamamos
“planos de causação” aos lugares, pessoas e eventos
que nos ensinaram um “padrão mental ou crença “
que tomamos como verdadeiros.
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Cada estudante de metafísica deve analisar o conjunto de informação que recebeu ao longo da sua
vida; conscientemente deve selecionar aquilo que
deseja manter na sua mente e o que deve descartar.
Neste processo deve reconhecer-se o que pensava...
o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, e que é
aquilo que nós elegemos pensar. Também é conveniente lembrar o que acostumávamos a pensar tempo atrás e o que elegemos pensar agora. Sempre
temos a liberdade de poder eleger no presente, que
é o único momento que existe. Lembra que o chamamos “livre arbítrio” não é mais do que a oportunidade que se nos dá de eleger os nossos pensamentos.
Nisto consiste o nosso verdadeiro poder e é assim
como tomamos as rédeas da nossa vida.
Neste processo de seleção de pensamentos devemos ser responsáveis e evitar em todo momento cair
no papel de vítima. Para a maioria, é mais fácil culpar alguém ou algo pela infelicidade e, portanto,
deixa-se lado a possibilidade de “mudar e crescer”.
Há pessoas que culpam governo, a situação económica, o seu companheiro, a sua família, os seus filhos, patrões, e ademais, alguns chegam a culpar o
clima (humidade, calor, frio) pela sua insatisfação.
Tal como aprendemos ao estudar o Princípio de
Correspondência, devemos lembrar que “tudo o que
acontece por fora está refletido no nosso estado interno”. Quando algo externo nos produz insatisfação
ou dor, isso só nos está a lembrar que temos uma
ferida que sanar; de outra maneira, não nos alteraríamos.
É muito recomendável investigar a origem das situações presentes. Se estás a viver um momento de
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solidão, não se deve a que tens “azar” e não encontras ninguém adequado para ti. Essa solidão tem um
significado na tua vida; é uma lição que deves aprender. A maneira mais rápida de encontrar respostas
aos conflitos que vivemos é formulando a pergunta
ao nosso Eu Superior ou Deus Interno. Isto deve fazer-se preferivelmente em estado de meditação. As
respostas que se recebem sempre são claras e concretas; pelo geral, resumem-se em poucas palavras
ou em uma sensação.
Se tens o hábito de rezar ou orar frequentemente,
lembra que isso é só uma parte do teu diálogo com
Deus. Quando estás a rezar é como se estivesses a
falar com Deus. Mas quando estás a meditar... estás
a escutar A sua resposta. Se só rezares, estás a produzir um monólogo no qual não estás a escutar a
outra parte. Esta é a razão pela qual muitas pessoas
religiosas se desconcertam e se queixam de que
Deus “não responde às suas petições”. É impossível
que isso aconteça. Deus sempre responde e de forma imediata. A solução é permanecer em silêncio
uns minutos depois de rezar, e prestar atenção ao
que recebemos internamente. Como saberás quando
é Deus quem responde às tuas inquietudes e não o
teu próprio ego? Há uma chave para reconhecê-lo:
as respostas de Deus são sempre uma forma de paz
e harmonia para todos os interessados.
As aparentes injustiças que vemos na vida diária encontram o seu fundamento em este princípio. Ao longo de numerosas vidas anteriores fomos gerando
causas, que determinam a nossa situação presente.
Há pessoas que fizeram o bem no passado e agora
toca-lhes viver a sua recompensa. A estas pessoas
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percebemo-las como “afortunadas”. Por outra parte,
há outros que cometeram muitos erros, quebraram
certas leis universais e agora encontram-se presos
em problemas e dificuldades. Por isso é que nasce
pessoas pobres, doentes ou com “azar”, enquanto
outras nascem saudáveis, em um lar confortável e
com boas oportunidades. No entanto, sem importar
qual é a aparência ou situação que nos toca viver,
todos vimos ao planeta com a única função de nos
sanar a nós próprios. Por tal motivo, os problemas
desaparecem quando terminamos de aprender a
nossa lição. Assim vemos que todo o mau que vivemos não é mais do que a oportunidade de abrir a
nossa Consciência a um conhecimento novo.
Chama-se “karma” à dívida que temos com o nosso
destino e “dharma” à recompensa que recebemos
pelas nossas boas obras do passado. Por exemplo,
uma pessoa pode estar atravessando uma crise e, no
momento menos esperado, aparece alguém que a
ajuda desinteressadamente. Esse “alguém” talvez
seja uma pessoa à qual beneficiou antes. Todo o bem
que fazemos aos outros volta em algum momento a
nós multiplicado. Acontece o mesmo com tudo o
mau.
Se alguma vez prejudicámos alguém, tarde ou cedo
alguém vai prejudicar-nos. Isto é o que a Bíblia ex-plica como a “Lei do “Olho por olho, dente por dente”. Esta lei foi mal interpretada e muitos entendem-na como a lei da vingança; no entanto, o que afirma
não é mais do que a lei de causa e efeito: se lhe tirares um olho a alguém, tocar-te-á perder um olho
teu, nem um mais nem um menos.
O karma e o dharma podem entender-se como acti99

vidades em dois bancos diferentes. Ao primeiro devemos-lhe dinheiro e perseguir-nos-á até que lhe
paguemos. Pelo contrário, o segundo paga-nos juros
pelo que depositámos. Estes bancos não têm ligação
entre si; ou seja que por muitas boas obras que façamos no presente, teremos que saldar as nossas
dívidas com o destino.
A corrente do karma pode chegar a ser eterna: uma
pessoa talvez seja vítima de alguém em uma vida e
depois se vire vingadora na seguinte, para depois
voltar a ser a vítima e assim sucessivamente... A
corrente corta-se quando uma das partes envolvidas
resolve perdoar. O karma dissolve-se completamente graças à prática do perdão.
Perdoar não é tão fácil como se pensa. Muitas pessoas que dizem ter perdoado só fazem um jogo intelectual; quando voltam a ter outro problema com a pessoa “perdoada”, o ressentimento e os reproches
aparecem instantaneamente. Isto é o que conhecemos como “perdoo mas não esqueço”, o que só nos
indica que o perdão não aconteceu ainda. O verdadeiro perdão outorga paz.
Basicamente, há duas maneiras de cortar o karma.
Para entender como funcionam estas duas maneiras,
vamos imaginar uma relação entre um homem e
uma mulher na qual o primeiro prejudicou à segunda. Nesta vida, ela sentirá um grande desejo de
se vingar e prejudicá-lo mas como se elevou espiritualmente e conhece a Lei de Causa e Efeito elege
perdoá-lo e NÃO responde ao impulso negativo. O
karma foi interrompido graças à sua decisão de perdoar.
Imaginemos agora o mesmo caso mas, nessa oca100

sião, com a diferença de que a mulher não está tão
iluminada e elege prejudicar o homem. E agora é ele
quem aceita a responsabilidade do que lhe acontece
porque conhece a Lei de Causa e Efeito, e então elege perdoá-la. O Karma foi interrompido novamente.
Em poucas palavras, só faz falta que uma das partes
envolvidas tenha a boa vontade de eleger o perdão
como solução ao conflito.
A maioria das pessoas que não perdoam agem assim
porque sentem que alguém tem de pagar pelo que
lhes aconteceu; existe em elas uma sede de justiça
que, aparentemente, não se dá em este plano.
Cada estudante de metafísica deve saber que a Justiça Divina opera através da Lei de Causa e Efeito.
Em consequência, devemos aprender a ser conscientes dos nossos atos. Cada pensamento ou ação que
iniciamos é uma causa que, indefetivelmente, terá o
seu efeito. Se lutarmos e discutirmos com as pessoas do nosso redor (causa), o resultado será um grande conflito (efeito). No entanto, se fizermos favores
e ajudarmos os outros (causa), também receberemos o mesmo em algum momento (efeito) embora
talvez os favores nunca provenham das pessoas a
quem ajudamos. Por isso todas as religiões do mundo ensinam a fazer o bem. A única maneira de viver
bem é gerando boas ações.
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6. PRINCÍPIO DE CAUSA E EFEITO (2da. parte)
O perdão
PORQUE LHE ACONTECEM COISAS MÁS ÀS PESSOAS BOAS?
A Lei de Causa e Efeito opera em forma permanente
manifestando aquilo que de alguma maneira gerámos. Disto deduzimos que fazendo o bem obteremos
o bem, o qual é correto. No entanto, terás achado
que ainda fazendo boas obras apresentam-se problemas e então surge a pergunta: Porque lhe acontecem coisas más às pessoas boas? A resposta é
muito simples: por karma: Embora uma pessoa seja
boa nesta vida, talvez arraste dívidas do seu passado.
O karma une as pessoas e mantém-nas ligadas através das distintas vidas. Isto quer dizer que nos reencarnamos em grupos nos quais vamos intercambiando funções. É provável que uma mulher tenha sido
mãe em uma vida e na seguinte seja a filha. Por isso
é que alguns filhos têm uma atitude muito autoritária com os seus pais, como se as funções estivessem
intercambiadas. Na verdade, isto acontece quando a
lembrança da vida anterior ainda está vigente no
corpo emocional. Há amigos que parecem irmãos
porque efetivamente foram irmãos antes, enquanto
que há irmãos que parecem estranhos na família
porque é a primeira vez que lhes toca estar juntos.
Também há afins que parecem ser rivais ou inimigos; quando isto acontece, o Universo leva-os a nascer com o mesmo sangue como uma tentativa de
conciliar as suas almas.
Não somente intercambiamos funções quando nos
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reencarnamos, senão que também mudamos de
sexo. Se em esta vida és homem, na próxima serás
mulher e vice-versa. Ademais, nascemos duas vezes
sob o mesmo signo astrológico e, desta maneira, a
nossa alma recolhe a experiência completa.
Reencontramo-nos com as mesmas pessoas ao
longo de numerosas vidas. Em síntese, se prejudicamos uma pessoa, é muito provável que na próxima vida nos toque ser prejudicados por ela. Se
como pai foste muito rígido, então no futuro tocar-te-á a viver como filho ou como um pai igualmente rígido. Desta maneira aprendemos e reconhecemos o que fizemos antes.
No mundo existem milhões de pessoas; no entanto,
movemo-nos em grupos reduzidos e encontramo-nos permanentemente com as mesmas pessoas.
Podemos ir a um país distante e, com grande surpresa, um dia encontramo-nos com alguém conhecido.
Na minha experiência pessoal, uma das surpresas
maiores que tive foi quando me mudei de Buenos
Aires para Miami. Na primeira festa à qual assisti,
encontrei pessoas que falavam de astrologia. Um deles comentou ter referências minhas porque eu tinha
feito a carta natal a um dos seus amigos. Para mim.
Miami era outro mundo; no entanto, ali havia pessoas que me conheciam. Em este caso, foi uma surpresa agradável porque o amigo em questão ficou muito
satisfeito com o meu trabalho, embora poderia ter
sido o contrário.
Em conclusão, sempre digo que devemos portar-nos
bem. Nós podemos ter a habilidade de enganar os
outros mas não podemos enganar o Universo. O
Princípio de Causa e Efeito está operando permanen103

temente e ninguém pode fugir disso. Tarde ou cedo
teremos que reparar o dano ocasionado. Pelo contrário, receberemos com alegria o benefício de ter feito
bem as coisas na altura certa.
A medida que a população do mundo cresce, veem
“almas novas” à Terra. Estas almas veem de outros
planetas com a missão de nos ajudar a elevar a nossa consciência. Da mesma maneira, nós mover-nos-emos para outro lugar quando tenhamos aprendido
tudo o que nos toca aprender aqui. Este é um dos
motivos pelos quais não devemos angustiar-nos por
crescer ou evoluir. O crescimento é infinito e devemos desfrutar de cada passo que damos.
CONTRATOS KÁRMICOS
Antes de vir ao planeta, elegemos tomar um corpo
físico e selecionamos voluntariamente as experiências que estamos a fim de experimentar. Em este
processo selecionamos os nossos pais, irmãos, futuros companheiros, casamentos, amigos e demais.
Com as pessoas que nos vão ajudar eficazmente assinamos um “contrato kármico”. Concordamos no
que cada um vai fazer ao outro com a intenção de
ensinar ou aprender algo. O processo de aprendizagem é mútuo e o contrato kármico assina-se de comum acordo. Quando chegamos a este plano, esquecemos do assinado e vivemos a experiência
escolhida.
Os contratos kármicos são voluntários e irrevogáveis, não desaparecem até se cumprirem totalmente. Escolhem-se com a finalidade de dar um passo à
frente muito importante na evolução pessoal.
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Por exemplo, uma mulher pode pedir-lhe ao seu “futuro esposo” que durante o matrimónio a maltrate;
desta maneira, ela reconhecerá que tem muito
pouco amor próprio e deverá aprender a se valorar
como mulher. Por outra parte, ele aceita que ela inicie uma demanda legal; desta maneira, terá que
aprender a respeitá-la e a renunciar ao materialismo.
Quando existe um contrato kármico, percebe-se
uma sensação de vingança em uma ou em ambas
pessoas envolvidas. Esquecemos que nós mesmos
elegemos viver a “má experiência” para aprender a
lição e reparar os nossos erros passados.
A terapia de vidas anteriores baseada na hipnose é
uma ferramenta muito valiosa para entender a rede
de relações geradas em outras vidas. Desta maneira,
eu descobri que a minha irmã mais velha desta vida
foi a minha mãe na anterior; que a minha mãe de
agora nunca antes tinha sido mãe do nosso clã familiar e que agora tocava-lhe viver essa experiência.
Em muitas oportunidades, a minha irmã mais velha
agiu mais como mãe do que a minha própria mãe.
Isto deve-se a que ainda se guarda na memória subconsciente a lembrança das funções exercidas com
anterioridade. Ainda que estes dados possam parecer irrelevantes, ajudam a perceber porque algumas
pessoas reagem de certa maneira.
A ERA DO AMOR
A crença no karma está muito difundida no mundo
através de algumas religiões e escolas esotéricas.
Embora esta ideia esteve durante muitos anos na
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nossa consciência especialmente durante a Era de
Peixes, que já terminou, agora estamos entrando na
Era de Aquário onde muitas coisas mudarão; entre
elas, o karma.
O processo de “pagar” as nossas dívidas está acelerado em esta Nova Era. O que antes nos levava várias vidas entender e saldar, agora realiza-se em
esta mesma encarnação. Se hoje prejudico alguém,
é muito provável que me toque pagá-lo amanhã
mesmo, não na próxima vida nem dez vidas seguintes.
Existe um avanço muito grande na consciência humana e isto elevará o nível de compreensão em toda
a humanidade. Este processo de transformação, que
já se iniciou, tardará ainda muitos anos mais em se
completar. Neste processo mesmo descobriremos a
nossa Unidade, o facto de que, na realidade, “Todos
somos Um só”. Dito de outra maneira, o Filho de
Deus é um só e todos somos parte de ELE. Por isso,
é importante ajudar-nos mutuamente e perdoar. Devemos ajustar-nos a estas mudanças cósmicas para
ajudar à evolução planetária a despertar amor. Um
verdadeiro metafísico tem de aplicar todo o seu conhecimento para se melhorar a si próprio e para servir aos outros.
Mas de onde surgiu o karma? Para responder esta
pergunta devemos remontar-nos às origens da humanidade. O homem foi criado “à imagem e semelhança de Deus” e desde que aquele teve o seu poder criador inventou um ente aparentemente
separado do seu Criador. Isto é o que chamamos “ego”.
O nosso ego faz-nos sentir que estamos separados
do resto. Temos um nome próprio, um corpo, uma
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estrutura social e familiar própria e demais. O nosso
ego diz-nos que somos únicos e especiais, e tratará
de prová-lo de mil maneiras. Por outro lado, o nosso
Espírito indica-nos que todos Somos Um só, que não
existe tal separação.
O efeito da separação produz um sentimento de culpa e, como consequência, a culpa procura castigo.
Cada vez que nos sentimos culpados de algo que fizemos, a nossa própria mente encarrega-se de criar
o castigo correspondente. Este castigo pode ser, por
exemplo, a solidão, a falta de dinheiro, uma doença,
problemas de família ou com o companheiro.
A culpa não termina em nós. A maior parte das vezes, o ego procura projetar esta culpa para fora e é
assim como encontramos os “culpados” da nossa infelicidade. Quando projetamos para fora estamos
mais longe de resolver o problema e, de esta maneira, perpetuamos a supremacia do nosso ego. As pessoas que mais culpam os outros são as que menos
crescem.
Quando o ego não encontra culpados fora, pode descarregar a culpa em nós próprios gerando imobilização e frustração. Este é o caso das pessoas perfecionistas, muito ordenadas ou estruturadas. Para
resolver este conflito devemos pensar que, durante
o nosso processo de aprendizagem, todos cometemos erros, que ditos erros reparam-se e que não
temos por que ser condenados a causa destes. O
perdão não deve praticar-se somente com os outros,
senão primeiro com nós próprios porque eu não posso dar aos outros o que não tenho ou me resisto a
me dar a mim próprio, é sempre a nossa eleição.
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O DRAMA PESSOAL
Segundo o Princípio de Causa e Efeito, tudo o que
vivemos é o resultado dos nossos próprios atos.
Contamos com um poder criador, e as vezes, devido
ao mal uso do mesmo, criamos situações difíceis ou
dolorosas, criamos de esta maneira o nosso “drama
pessoal”. Segundo a metafísica, o drama de toda
pessoa reduz-se à ideia de separação da sua Fonte.
Podemos comparar o efeito da separação com o conceito do “pecado original”. Na Bíblia, isto explica-se
com a imagem da expulsão de Adão e Eva do Paraíso. A sensação ou desconexão da nossa Verdadeira
Fonte é a que gera todos os medos, as angústias e
os problemas maiores. Um exemplo disto é a solidão. A solidão não se resolve tendo uma pessoa ao
nosso lado; em muitos casos, uma pessoa pode chegar-se a sentir horrivelmente sozinho ainda estando
acompanhado.
A solidão é um problema pessoal e tem a ver com a
sensação de estar desligado do nosso Criador. Somente reparando essa conexão podemos sentir-nos
plenos, completos e felizes. Curiosamente, muitas
igrejas fomentam a ideia de separação e não a de
união. Isto deve-se a que se baseiam nas leis do ego
e não nas do Espírito. O medo maior que existe é o
medo a Deus, a receber A sua condena ou castigo, o
qual é totalmente absurdo.
Como conclusão, a ideia do karma, ou o céu de culpa
e castigo, foi criada pelo nosso “ego”. Deus NÃO condena nem castiga porque ELE nos criou tal como somos. Ele sabe que o que estamos a viver é como um
grande sonho do qual temos que acordar. Não há
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culpas, nem culpados; não temos nada que pagar
nem que fazer pagar aos outros; somente existe a
experiência.
O processo de liberação do karma começa com o
reconhecimento da projeção que fazemos para os
outros. Ou seja que temos de começar a reconhecer
que “não há culpados fora de nós”, senão que, de
alguma maneira, uma pessoa está a projetar o problema para fora.
Depois, devemos reconhecer que tão-pouco nós somos culpados, senão que somente cometemos alguns erros.
Finalmente, devemos reparar esses erros corrigindo
a nossa perceção da vida.
Quando criamos o nosso ego, quando surgiu a ideia
de separação, Deus pôs na nossa mente o instrumento necessário para nos devolver a perceção correta da vida. Este instrumento é o que chamamos
“Eu Superior ou Espírito Santo”. Todo estudante de
metafísica deve aprender a invocar à Guia do seu Eu
Superior, especialmente nos momentos em que se
encontra em conflito, para entender o que lhe está a
acontecer?
A Era de Aquário ensinar-nos-á que não somos culpados de nada; só cometemos erros e os erros corrigem-se. A parte mais perfeita da nossa mente ajuda-nos em este processo. Para poder evoluir,
devemos desarmar o nosso “drama pessoal”. Com o
nosso drama a única coisa que fazemos é monopolizar a atenção dos outros e da sua energia. Isto significa que quantos mais dramas experimentar-mos,
mais roubamos a energia dos outros. Mas quando
começamos a acordar na vida espiritual, descobri109

mos que a Fonte da nossa energia é outra e que esta
é infinita e inesgotável, portanto, não necessitamos
apropriar-nos da energia alheia.
O processo do “Perdão” consiste em “desarmar” o
que construímos, eliminando as culpas que pomos
em outros e em nós próprios. Desta maneira, começamos a sentir a sensação de Unidade. Mas enquanto exista uma só pessoa à que consideremos culpada, nunca encontraremos paz na nossa vida. O
Perdão a um próprio, é talvez, um dos mais difíceis
de lograr. A auto condenação dá-se a maior parte
das vezes de uma maneira muito subtil, e ao mesmo
tempo, muito intensa. As vezes, sentimos a voz de
um juiz interno que nos faz lembrar quão parvos fomos tendo agido de certa forma; esse juiz não é
mais do que a voz do nosso próprio ego que devemos aprender a calar.
Perdoar não é sinónimo de fraqueza. Muitas pessoas
confundem o perdão com a permissividade. Perdoar
não significa permitir aos outros que voltem a fazer
o mesmo. Perdoar significa “entregar o problema a
uma Autoridade Superior” à nossa que imporá A sua
justiça e não a que o nosso ego quer. Perdoar também significa aprender a pôr limites aos outros e a
defender os nossos direitos.
6. PRINCÍPIO DE CAUSA E EFEITO
(3ra.e última parte)
O perdão
A AJUDA AOS OUTROS
Nunca se deve ajudar ninguém que não nos o tenha
pedido porque a pessoa pode não estar recetiva à
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nossa ajuda. Quando lhe fazemos um favor a alguém
e depois essa pessoa não nos agradece ou se mostra
indiferente, está a nos dar a pauta de que nos enganámos, ou bem a pessoa não necessitava a nossa
ajuda ou não lhe demos a ajuda certa. Isto acontece
quando intervimos na vida de alguém pretendendo
ser o seu salvador.
Uma maneira de evitar este erro é oferecer a nossa
ajuda a quem pensamos que a necessita e, depois,
devemos retroceder para deixar a que a pessoa escolha. Quando a pessoa decide aceitar a nossa ajuda, então estará recetiva e só assim teremos sucesso.
Até onde ajudar? Deve ajudar-se os outros até o
ponto no que o equilíbrio da nossa vida pessoal não
se perca. Se vais emprestar dinheiro a alguém próximo, deverás emprestar somente uma quantidade do
teu dinheiro que não ponha em perigo a tua economia pessoal. Do contrário, se por emprestares dinheiro deixas de pagar as tuas contas, só estás a
permitir que o problema do outro contamine a tua
vida. Em essência, se quiseres que a tua ajuda seja
sempre efetiva, não deverás perder nunca o teu
equilíbrio pessoal. Isto leva-nos à seguinte conclusão: o sacrifício pelos outros não serve.
No geral, os problemas que cada um de nós enfrenta, não são mais do que erros de consciência.
Existem na nossa mente ideias erróneas que devem
ser corrigidas. Estas têm a ver com a falta ou aceitação do bom, com ideias de não merecimento, com o
nível da autoestima e com as culpas que arrastamos.
Estas últimas são as mais poderosas e geram as
principais barreiras para a nossa felicidade pessoal.
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Eu creio que cada vez que algum projeto meu demora ou as coisas que desejo não acontecem é porque
ainda tenho que perdoar alguém ou perdoar-me a
mim próprio. As doenças físicas têm a ver com a
falta de perdão, as dívidas e a solidão também. Seguindo este conceito, se quiseres ajudar alguém verdadeiramente, então não só tens que dar a tua ajuda
material, senão também o apoio moral necessário
para que a pessoa se libere das suas culpas e melhore a sua maneira de pensar.
O PROCESSO DE PERDÃO
O perdão não é um ato senão um processo. Cada dia
perdoamos mais um pouco e assim vamos liberando-nos do passado. Em alguns casos, este processo
pode fazer-se de uma só vez, mas na maioria o perdão requer tempo.
Para entender os passos que se devem dar no processo do perdão, devemos entender primeiro como
funciona a projeção que faz o nosso ego, as feridas
emocionais que arrastamos, vemo-las com mais claridade nos outros e não em nós próprios. O ego recusa-se a aceitar que é um próprio o que tem o problema e projeta-o para fora encontrando o perfeito
“culpado”. De esta maneira culpamos o nosso companheiro, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos,
o nosso patrão, um amigo ou quem for pela nossa infelicidade. Uma analogia muito válida é a seguinte:
quando vamos ao cinema pensamos que o filme está
no ecrã; no entanto não é assim, o filme que estamos
a assistir está no projetor e o que vemos não é mais
do que a projeção que faz a máquina. Da mesma
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maneira, o “filme da nossa vida” não é mais do que
a projeção que surge da nossa própria mente.
Então, o primeiro passo para “perdoar”, é reconhecer
que a culpa não está fora. Devemos interromper o
fenómeno da projeção e não aceitar como culpado a
alguém ou algo externo a nós. Devo reconhecer que
o de fora ativou uma ferida emocional que está em
mim e por isso me incomodou ou me aborreceu. O
segundo passo é aceitar que a ferida está dentro de
um próprio. Se neste processo nos detemos neste
passo, o ego fará sentir-nos culpados a nós próprios.
O terceiro passo consiste em entregar essa culpa ao
Espírito Santo ou Eu Superior para que perdoe por
nós. Devido a que todos nós estamos envolvidos no
mesmo sistema de pensamento do ego, necessitamos um elemento externo a este sistema que nos
ajude a recuperar a naturalidade. O Eu Superior é a
parte perfeita da mente que nos lembra permanentemente a nossa natureza espiritual.
Em conclusão, nós não temos a capacidade de perdoar. Não podemos perdoar aos nossos inimigos nem
a nós próprios. Somente fazemos um jogo intelectual que se parece mais a uma pose arrogante.
Cremos que somos os “bons” porque perdoamos os
“maus”. Por isso necessitamos a ajuda do Eu Superior. É no terceiro passo onde procedemos a pôr o
problema nas mãos de Deus para que Ele próprio o
resolva e sane aquilo que necessita ser sanado.
Quando se dá o verdadeiro perdão, sente-se uma
grande paz interior. Se pedir ajuda ao teu Eu Superior resulta-te estranho, podes invocar no seu lugar
a entidade espiritual que preferires segundo a tua
religião: Jesus, Buda, Sai-Baba, ou Deus.
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A próxima vez que sentires um aborrecimento muito
grande por alguém deverá pôr em prática o processo
do perdão. Primeiro, terás que aceitar que essa pessoa não é a culpada do teu aborrecimento. Em segundo lugar, deverás admitir que na verdade há uma
parte de ti que se aborrece por aquilo que o outro
faz. Finalmente, terás de pedir ajuda para que o teu
Eu Superior possa perdoar por ti aquilo que não percebes nem aceitas. Ao fazer isto, pões em mãos do
Universo o processo do perdão e assim se curam as
tuas próprias feridas e as dos outros. Geralmente,
acontece algo mágico, o que chamamos “milagre”.
OS BENEFÍCIOS DO PERDÃO
O “Perdão” depende da tua boa vontade, do teu desejo, da tua disposição de querer soltar aquilo que e
fez mal em algum momento. Quando pedes ajuda
começam a trabalhar todos os mecanismos do Universo para restaurar a harmonia na tua vida.
O processo do perdão pode comparar-se ao facto de
tomar consciência de que na realidade, ninguém nos
fez mal nem tão-pouco nós fizemos aos outros. O suposto “pecado” não é mais do que um erro de perceção. Definitivamente, isto é demasiado simples para
que o nosso ego o possa aceitar. O ego sempre tem
todas as razões do mundo para justificar a sua posição especialmente, quando nos aborrecemos com
alguém. Então encontramos as razões lógicas ao
nosso aborrecimento que nos levam a julgar e condenar. Ademais, o ego procura aliados. Tratamos de
convencer a todos das nossas razões. Mas a verdade
é que quanto mais justificamos a nossa posição, realmente mais inseguros estamos.
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Um dos motivos pelos quais não existem culpados é
porque cada um de nós sempre está a dar o seu melhor, de acordo com o seu grau de cultura e Consciência. Quando nos enganamos é porque não sabemos fazer algo melhor. Se retrocedêssemos no
tempo até o momento justo em que cometemos um
grande erro dez anos atrás, voltaríamos a fazer o
mesmo, porque esse era o nosso estado de consciência. Sempre fazemos o que cremos que é melhor
em cada momento, ainda que estejamos totalmente
enganados.
Deus não condena porque sabe que estamos aqui
para aprender. O ego é o único que julga e condena.
A nossa mente é limitada e nunca captamos tudo o
que está a se passar. Tal como vimos anteriormente,
existem fios kármicos que contêm histórias secretas
para os nossos sentidos. Podemos perceber uma situação como uma injustiça, mas na realidade, não
sabemos se o injusto só lhe está a dar a oportunidade ao outro de resolver o seu erro.
Ademais, as diferenças culturais fazem que a nossa
capacidade de juízo seja limitada. Por exemplo, para
um esquimó é bom hábito oferecer a sua mulher
para que durma com a pessoa que os visita. Para
nós, parece uma loucura; no entanto, para os esquimós é totalmente normal. Quem tem razão? A resposta é simples: nenhum. Cada um está a viver a
sua própria experiência.
Sem fazer referência a nenhuma personagem política em particular, é importante saber que aquelas
personagens “más” que mobilizam grandes quantidades de pessoas são espíritos que têm a missão de
elevar a Consciência Coletiva de certa raça ou socie115

dade. Eles podem despertar emoções negativas,
mas também ajudam a desenvolver a atitude de serviço de todo um povo ou uma nação. O ódio que eles
despertam individualmente não é mais do que o ódio
que cada um tem que sanar em si próprio. Todos os
países têm o seu karma de grupo. Cada cidadão tem
de lidar em maior ou menor medida com este tipo de
karma. Um exemplo notável é o caso de Cuba. De
acordo com a numerologia, a palavra “Cuba” soma
8, números de karma fortes provas e dor. Não é casualidade que em Miami a rua dos cubanos seja a
rua 8.
Segundo a Lei de Causa e Efeito, em essência só fazemos duas coisas: damos amor ou pedimos amor.
Uma forma muito comum de pedir amor é a queixa.
Quando uma pessoa se “queixa ou reclama” a outra
a sua atenção, no fundo só lhe está a pedir o seu
amor. Lamentavelmente, a queixa é um recurso negativo que leva a obter o resultado oposto.
Na rede de relações que estabelecemos, todos
aprendemos e ensinamos ao mesmo tempo. Embora
não sejamos conscientes disso, as pessoas que nos
rodeiam aprendem algo de nós e vice-versa, ainda
quando a relação seja superficial ou de pouco tempo.
Das grandes crises aprendemos lições maiores, mas
fazendo uso da nossa faculdade de eleger, “Eu peço-lhe ao Universo que me ensine de boa maneira”.
Basicamente porque não gosto de aprender através
da dor. A maioria das pessoas aprende desse modo
para ficarem cheias de ressentimento ou frustrações.
Sugiro-te que me imites e peças que, a partir de este
momento, tudo o que tenhas que aprender seja ensinado de boa maneira e assim é.
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EXERCÍCIO: RENUNCIAR AO KARMA
Deves afirmar de uma maneira rotunda o teu desejo
de não continuar a sofrer. Para lográ-lo, tens que
decretar o seguinte: “Renuncio ao karma, neste instante, renuncio a qualquer forma de carência, pensamento de limitação ou erro que se introduza na
minha Consciência. A partir de hoje, escolho amor,
felicidade, prosperidade, saúde (física + mental) e
uma vida muito harmoniosa”.
Cada vez que nos aparece um problema o primeiro
que se deve fazer é renunciar a ele. Qualquer afirmação ou decreto que se faça em esse momento
tem que começar com a palavra “renuncio”. De esta
maneira, interrompes a formação da crise. Por exemplo, podes decretar: “Renuncio a continuar a sofrer
por este problema sentimental. Agora acho a solução
mais harmoniosa e positiva para ambos”. Se o problema é de dinheiro, então podes decretar. “Renuncio às minhas limitações económicas. A partir de
hoje o dinheiro vem facilmente à minha vida em
abundância”.
EXERCÍCIO: MUDAR PARA RECEBER
Todo estudante metafísico sempre tem uma lista escrita dos seus objetivos. De esta maneira, pode ir
conferindo aos poucos o seu domínio da matéria. De
acordo com um conceito bíblico, Deus, como Pai Perfeito, dá-nos tudo o que pedimos antes de pedir-lho.
Não só Ele sabe de antemão o que lhe vamos pedir,
senão que também concede-o. A pergunta que surge
então é: onde está aquilo que estás a desejar? Por
que não o tens?
A resposta é a seguinte: Deus outorga-nos as coisas
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que estamos dispostos a aceitar internamente. É
provável que conscientemente desejes ter uma fortuna; no entanto, no teu interior não te sentes merecedor dela. O diálogo interno é muito poderoso; é
aquilo que o Universo escuta e termina por manifestar.
Uma pessoa pode desejar ter um companheiro. Mas
se no fundo, não se sente merecedora do companheiro que está a anelar, este poderia estar caminhando ao seu lado e não o veria. A pessoa abrirá os
olhos quando trabalhar na aceitação de aquilo que
deseja.
Lembra que tudo o que enumeraste na tua lista de
desejos... Já está concedido! Agora, deverás trabalhar na “aceitação”. Para isso, terás que adicionar a
cada um dos teus objetivos a data para a qual estarás disposto a “aceitá-lo”. Escreverás o dia, mês, ano
e também a hora. Sempre é necessário dar-se um
prazo bastante amplo para trabalhar na aceitação.
Se és uma pessoa ansiosa e elegeste que queres
algo para o mês próximo, deves dar-te dois meses.
No caso de que o prazo terminar e não se manifestou
o teu pedido, terás que eleger outra data. Neste
caso, deves ser cuidadoso para não provocar os pensamentos de frustração. É útil prestar atenção à
mensagem dos pensamentos negativos porque estão a dar a pauta de qual é a barreira interna que
tens que superar?
Quando uma pessoa diz “Mas, eu quero-o agora
mesmo”, no fundo está a mentir-se a si própria porque se fosse assim já o teria.
Segundo o Princípio de Causa e Efeito, devemos
aprender a gerar as causas adequadas para manifes118

tar um efeito determinado. Concretamente, isto significa que deverás mudar algo de ti para obter um
resultado diferente na tua vida. Quando fazemos as
coisas de sempre, obtemos os resultados de sempre.
Se não estás totalmente satisfeito com a tua vida,
queixar-te não te levará a mudá-la. É importante
“mudar” e, pelo geral, a “mudança começa pelo pensamento”.
Uma vez escolhido um objetivo é conveniente realizar uma pequena meditação e perguntar ao Eu Superior: “Que devo mudar de mim próprio para poder
receber isto?”
Alguns pensam que se os outros mudassem, então
lograriam a sua felicidade; ou creem que a realização do seu desejo depende da modificação de uma
situação externa, como a política, a economia ou o
clima. Um estudante de metafísica sabe que “o único
que pode mudar é a si próprio”; que a única maneira
de gerar um resultado determinado é criando a causa correta. Em síntese, só gerando Amor se logra
atrair Amor. Se quiseres viver um grande romance,
tens que começar por te amar muito a ti próprio e
depois manifestar o teu amor aos outros. Lembra
sempre que a primeira causa, a que origina todo movimento no Universo, é mental. Isto quer dizer que a
primeira mudança dá-se no pensamento. O segundo
passo é começar a fazer coisas diferentes: por exemplo, tens de visitar novos lugares, falar com pessoas
diferentes, ler autores novos, provar outras comidas.
Elege mudar o teu ritmo normal de vida e eleva ao
máximo a tua Fé na Fonte... no teu “Mestre e Guia
Interior”. De este modo, verás manifestar-se todo
tipo de milagres na tua vida.
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7. PRINCÍPIO DE GERAÇÃO (1ra. Parte)
O Princípio de Geração disse textualmente: “A geração existe por Duas Caras. Tudo tem os seus princípios: masculino e feminino. A geração mantém-se
em todos os planos”.
O Princípio de Geração faz referência à Criatividade.
O que nos diz El Kybalión é, que para criar algo novo,
é necessária a conjugação de duas energias: a masculina e a feminina; se esta conjugação não se produz, então não se produz a manifestação. Este princípio está muito relacionado com o de polaridade
porque fala de duas energias opostas, mas se diferencia daquele se refere exclusivamente ao processo
de criação.
Este princípio não tem a ver com o sexo; o sexo é
uma das suas manifestações. Para além do nosso
sexo, todos somos portadores de energias masculinas e femininas e temos que lograr a perfeita conjugação de estas para ter sucesso na vida. O homem
que é muito machista, ou seja, que polarizou no extremo da energia masculina, tarde ou cedo sofrerá
pela falta do seu lado recetivo, intuitivo ou imaginativo. Por outra parte, a mulher muito dependente ou
submissa, polarizada na energia feminina, também
sofrerá pela falta de iniciativa e confiança em si própria. Sem importar o nosso sexo, cada um tem que
desenvolver tanto a sua parte masculina como feminina para se sentir equilibrado.
Devemos lembrar que para que exista a eletricidade
tem de haver dois pólos: o positivo e o negativo.
Somente a combinação de ambos produz a eletricidade.
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O símbolo do Yin-Yan representa a perfeita harmonia
entre as energias masculina e feminina. A parte negra simboliza a energia Yin ou feminina; a parte
branca é a energia Yan ou masculina. De acordo com
este símbolo, exatamente onde termina a energia
feminina começa a masculina e vice-versa. Ademais,
observamos que dentro da parte negra existe um
círculo branco; isto significa que no coração da energia feminina existe a energia masculina e também
acontece o mesmo com a parte branca. Cada uma
delas necessita a outra para se complementar e lograr o equilíbrio perfeito.
A energia Yin ou Feminina é a recetiva, criativa, imaginativa e passiva. A energia Yan ou Masculina é a
dinâmica, ativa, agressiva e é a que regula a capacidade de dar.
É conveniente ter o símbolo Yin-Yan à vista, numa
medalha ou quadro para que nos lembre de forma
permanente o equilíbrio que devemos encontrar.
A energia tende a complementar-se e por isso, atraímos às nossas vidas as pessoas com a polaridade
que nos falta. Quando uma pessoa é muito tranquila,
passiva ou tímida, é muito provável que atraia à sua
vida amigos mais agressivos, dinâmicos e extrovertidos. Pelo contrário, a pessoa que mais briga sempre procura ficar perto de pessoas mais pacíficas ou
submissas. Cada um de nós atrai a energia que lhe
está a faltar.
Mas sabemos que os pólos opostos são iguais em
natureza; somente diferem no seu grau de manifestação. Também estudámos que um dos objetivos da
nossa vida aqui no planeta é aprender a harmonizar
os opostos. O sentido de atrair pessoas ou situações
121

com a polaridade que nos falta é o de nos ajudar a
encontrar a harmonização ou ponto de equilíbrio.
Quanto mais tímida for uma pessoa, mais extrovertido será quem lhe atraia. Embora no início esta atração dos opostos possa gerar certa dependência
entre ambos, com o tempo cada um brindará a sua
energia ao outro para ajudá-lo a encontrar o meio
termo. Quem era mais tímido deixará de o ser e
quem era mais extrovertido aprenderá a mediar
mais os seus atos. A ideia não é que cada um se
converta na bengala de apoio para o outro, senão
tudo o contrário. Quando finalmente uma pessoa encontra o seu ponto de equilíbrio, ao mesmo tempo
começa a sentir a Unidade com o Universo e verdadeira Paz interior.
No processo da criação, devemos aprender a conjugar estas energias para obter o resultado que procuramos. Ao longo de este curso, selecionámos certos
objetivos que queremos materializar; ou seja, que
cada objetivo representa um desejo de criar algo
novo na nossa vida. De acordo com os princípios estudados anteriormente, fizemos... afirmações, decretos, visualizações, tratamentos espirituais; marcámos datas e trabalhámos com imagens. Agora
chegámos ao último passo, no qual temos de encontrar o equilíbrio energético necessário para produzir
a manifestação.
Uma pessoa que tiver muita facilidade para imaginar
e visualizar as suas metas (energia feminina), nunca
obterá resultados senão entrar em ação no mundo
concreto (energia masculina). Isto também está certo no caso contrário. Há pessoas que são muito trabalhadoras e concretas na sua maneira de agir
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(energia masculina) mas carecem da porção de fantasia que os pode levar a se renovarem e a inventar
algo novo (energia feminina).
Quando notares que algum dos teus desejos não se
manifesta, o primeiro que deverás perguntar-te é que
energia te está a fazer falta utilizar? Talvez esteja a
fazer-te falta empreender uma ação dirigida (energia
masculina), ou talvez não estejas pronto para aceitar o
bom que se te apresenta (energia feminina).
EXERCÍCIO: O EQUILÍBRIO
RESPONSABILIDADE/CRIATIVIDADE
Procura uma posição cómoda para o teu corpo; podes permanecer sentado ou deitado. Respira fundo
três vezes e relaxa todos os teus músculos. Uma vez
que te sentires tranquilo, visualiza na tua mente o
símbolo do Yin-Yan. Depois, formula a seguinte pergunta ao teu Eu Superior: “ Numa escala de 1 a 100,
que percentagem está ocupando a parte responsável?” Uma vez que vires o número na tua mente,
procederás a agradecer a resposta recebida, respirarás fundo outra vez e, finalmente, abrirás os olhos.
Lembra o número obtido. Por diferença, saberás a
percentagem da parte criativa.
O equilíbrio destas duas partes é vital para conseguir
qualquer coisa. A responsabilidade é a energia Yang.
A criatividade é a energia Yin.
No geral, na maioria das pessoas a percentagem da
parte responsável é muito superior à da parte criativa.
Os casos mais extremos chegam a 90% ou 95%, o que
reduz a sua parte criativa a tão só um 5 ou 10%. Quando uma pessoa tem uma percentagem muito alta de
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responsabilidade, é muito provável que se sinta presa numa estrutura muito rígida por carecer de energia oposta. A parte criativa é a que nos dá novas
ideias e soluções aos problemas quotidianos.
Portanto, quanto mais alto for o nível de responsabilidade, menor será o grau de liberdade.
Nos adolescentes, o grau de criatividade é geralmente maior que o da responsabilidade. Mas quando o
jovem entra no mundo dos adultos as percentagens
variam. O ideal é lograr o equilíbrio entre estas duas
energias igualmente importantes.
O pólo da criatividade aumenta-se graças às atividades recreativas e de diversão. Para isso, é importante dar-se tempo para desenvolver algum passatempo, jogo, desporto ou alguma atividade artística. A
concentração em alguma dessas atividades permite
à mente abrir-se a um mundo de infinitas possibilidades. De outra maneira, manter-se na rotina somente vai gerar mais rotina.
A energia criativa está diretamente relacionada com
o estado da nossa “Criança Interior”. Por esse motivo, é importante ter um espaço para a brincadeira e
a diversão nas nossas vidas de adultos. Somente assim podemos aceder ao reino dos céus. Em outras
palavras, é necessário ficar um pouco mais “irresponsáveis” e aprender a brincar mais com a vida.
Devemos evitar carregar-se de responsabilidades
alheias e fazer tudo o necessário para aliviar e simplificar a nossa vida quotidiana. O sacrifício pelos outros e as atitudes heroicas podem chegar a ser muito
insatisfatórias porque estão ditadas pelo nosso ego e
não pelo nosso Espírito. O ego faz-nos crer que há
pessoas que dependem de nós e nos gera uma sen124

sação de culpa quando queremos renunciar a certas
obrigações. No entanto, devemos saber que não
existe nenhum ser no planeta que esteja desamparado por Deus. Embora vejamos gente pobre ou
crianças abandonadas, ali também está Deus a agir.
Fá-lo duma maneira que a nossa mente talvez não
possa entender, mas ELE está ali.
O Espírito lembra-nos que a função que Deus nos
encomendou é sempre a nossa felicidade. Quando
Deus quer que ajudemos alguém, dão-se certas características ou sinais: o que devemos fazer resulta-nos fácil, está ao nosso alcance e nos dá prazer fazê-lo. Se não se derem essas condições, devemos
ter cuidado. Deus não quer sacrifícios. Sacrificar-se
pelos outros corresponde ao terreno do ego e, tarde
ou cedo, o sacrifício converter-se-á em reclamo ou,
ainda pior, em ressentimento. Devemos fazer as coisas com amor ou não fazê-las.
A falta de agradecimento ou de reconhecimento por
parte dos outros é um sinal de que estamos a dar
erroneamente. A pessoa ingrata está-nos a fazer o
“favor” de nos lembrar o nosso erro. Quando recebemos um rechaço à nossa ajuda, estão a nos dar o
sinal de que passamos do limite; é o momento de
voltar a nos concentrar nos nós próprios, de recuar e
permitir à pessoa que viva sozinha a sua experiência. Quando uma pessoa estuda metafísica, aprende
a importância de ficar egoísta no bom sentido da palavra. Aprende a ficar sempre em primeiro lugar, a
respeitar-se a si próprio, a cuidar-se e a permitir-se
o tempo necessário para qualquer ação. Porque, em
definitiva, a única maneira de ajudar os outros é ajudando-nos a nós próprios primeiro.
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De nada serve que nos preocupemos pelos problemas dos outros se ainda não resolvemos os nossos.
Devemos lembrar que “as Leis Superiores impõem-se sobre as Inferiores”; isto significa que quanto
mais melhorarmos a nossa situação pessoal, mais
ajudamos a todos os que nos rodeiam.
7. PRINCÍPIO DE GERAÇÃO (2da. Parte)
AS POSSIBILIDADES INFINITAS
Não há criação senão conjugamos corretamente as
nossas energias masculinas e femininas. Na nossa
sociedade está muita valorizada a energia Yan ou
masculina, a que nos inclina a assumir responsabilidades e funcionar dentro de uma estrutura organizada. Mas quanto mais nos introduzimos nessa estrutura, mais limitamos a nossa capacidade criativa. O
estudo do Princípio de Geração lembra-nos da nossa
natureza criadora e a importância de desenvolvê-la
para a expressão do Espírito. Fomos criados à “imagem e semelhança” do nosso Pai. Deus criou o Universo; portanto, nós temos a habilidade para criar o
nosso próprio Universo também.
Para desenvolver a energia Yin, é necessário aprender a brincar com a vida. A criatividade aumenta notavelmente quando nos dedicamos a algum passatempo, quando nos relaxamos e desfrutamos do
presente, ou quando nos concentramos no estudo de
algo que nos interessa.
A energia Yin é a energia feminina e governa a parte
esquerda do corpo. Se és destro, então é aconselhável que comeces a usar mais a tua mão esquerda.
Talvez, ao início, sintas-te lerdo ao pegar em alguns
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objetos com esta mão; no entanto, com tempo e
prática começa a utilizar a outra mão. Utilizar ambas
as mãos implica ativar os dois hemisférios cerebrais;
em outras palavras, os dois tipos de energia. Recomendo sempre às pessoas que estão muito acostumadas a dar demasiado, como exercício, fechar a
mão direita e mexer muito os dedos da mão esquerda. De esta maneira, ativa-se a energia recetiva Yin
e a pessoa prepara-se melhor para receber.
EXERCÍCIO: OS RAIOS DE PODER
Numa folha branca desenha um sol no centro.
Depois, em cada um dos raios, começa a escrever
tudo o que gostas de fazer. Inclui tanto os passatempos como aquelas atividades mais formais. Não penses em ganhar dinheiro, nem em fazer algo sério; só
escreve tudo o que te produz prazer.
Enumera um mínimo de cinco atividades. Este sol
não tem limites para o máximo de raios possíveis.
Depois marca com uma cruz aquelas atividades que
estás a realizar agora, embora só seja esporadicamente. Se somente marcaste uma, ou não marcaste
nenhuma, a tua situação é grave e deverás adotar
medidas de emergência para mudar a tua rotina
quanto mais cedo possível. Quanto mais implementares as atividades enumeradas, mais completa e
feliz será a tua vida. Em forma simbólica, pensa que
o teu próprio sol brilhará com mais força.
A experiência não é transmissível. Eu poderia escrever várias linhas acerca do gosto que tem uma maçã,
mas até que a mordas tu próprio a fruta nunca o
saberás.
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De acordo com o que nos tocou viver, sentimos que
aprendemos certas lições e superadas algumas provas. Quando vemos alguém conhecido quase a se
submergir numa situação similar pela qual já passámos, sentimos o forte desejo de aconselhá-lo e ajudá-lo a evitar essa situação; no entanto, isto não é o
correto. Cada pessoa tem direito de viver a sua experiência. O mais adequado é avisar-lhe acerca do
que experimentar-mos, mas sempre devemos recuar e dar-lhe o lugar que necessita.
O medo é a parte negativa da energia Yin. O medo
paralisa e frustra. Por outra parte, a ira é a manifestação negativa da energia Yang. Quando não está
bem dirigida, a ira destrói e separa. Comparando-as,
poderíamos dizer que a energia Yang é mais positiva, ainda na sua manifestação negativa porque
induz a iniciar a ação. Disto podemos deduzir que
sempre é mais positivo viver uma experiência
mesmo quando não lograrmos o resultado anelado
originalmente do que ficar imobilizados pelo medo a
nos enganarmos.
A originalidade não existe. Tudo já foi criado. O que
chamamos criatividade não é mais do que a tarefa
de reciclar a informação que já possuímos. Sempre
nos baseamos nos elementos conhecidos. Toda a informação que adquirimos converge em um só ponto
ou instante no tempo onde se manifesta a criatividade. Utilizamos todos os elementos que a nossa consciência possui e damos-lhes a forma que desejamos
nesse momento. Esse instante no tempo é o das
possibilidades infinitas.
Quando uma pessoa se senta a escrever e se encontra à frente do papel em branco, sente-se ao mesmo
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tempo no grande vazio onde as possibilidades são
inumeráveis. Ao tomar uma decisão, elegemos uma
ideia dentro do espectro infinito e começamos a nossa tarefa criativa.
A nossa mente limitada concebe só uma parte da
realidade, mas se abrirmos a mente a este campo,
poderemos encontrar diversas soluções aos nossos
problemas.
Como se acede a esse campo de possibilidades infinitas? A resposta é uma só: a través da “meditação”.
A mente abre-se a este campo quando entramos no
nível Alpha de relaxação. A mente encontra-se em
estado Alpha duas vezes por dia naturalmente: no
momento prévio ao sono e depois do almoço, quando se sente o estado de modorra.
Devemos aprender a chegar ao ponto da criatividade
de uma maneira voluntária e organizada. Em primeiro lugar, devemos entrar em um nível de relaxação,
e depois meditar ou lograr concentrar os pensamentos em um só.
Os pensamentos sucedem-se de forma automática e
de forma ininterrupto. Quando estamos a falar com
alguém, o nosso cérebro desenvolve ondas do tipo
Beta, que são aquelas que oscilam entre catorze e
quarenta ciclos por segundo. Quanta mais tensão
sente a pessoa, mais rapidamente se acumulam os
seus pensamentos, portanto, estará menos em contacto com o mundo das ideias novas e as soluções.
Pelo contrário, quando nos relaxamos alcançamos o
nível Alpha. As ondas cerebrais oscilam entre oito e
treze ciclos por segundo, e em este estado, os pensamentos começam a se separar entre si deixando
um espaço vazio. Esse espaço é o terreno do Espíri129

to, o que previamente denominámos como o campo
das possibilidades infinitas.
A nossa mente humana gera aproximadamente sessenta mil pensamentos diários e, na maioria são negativos. Esta é a prova de que os pensamentos por si
próprios não se materializam. Se isto acontecesse, a
nossa vida seria caótica. O que chega a se materializar é aquilo que finalmente se converte em “crença”.
O primeiro passo para poder mudar o rumo da nossa
vida é aprender a selecionar os pensamentos. Tal
como vimos no princípio do mentalismo, deve “cancelar-se” o negativo, afirmar e aceitar o positivo.
Para fazer isto em forma fácil, devemos lembrar que
na hora de ir dormir a nossa mente relaxa-se naturalmente. Este é o momento menos conveniente
para ver telejornais ou filmes de violência. Pelo contrário, devemos aproveitá-lo para ler ou pensar em
algo positivo que levaremos ao sono. Pessoalmente,
antes de dormir faço o seguinte: agradeço por escrito cinco ou mais coisas boas que me tenham acontecido durante o dia. De esta maneira, adormeço com
a sensação de que todos os dias me acontecem coisas boas... ainda quando estou com problemas ou
crises, e a minha mente prepara-se para continuar a
receber só aquilo que é bom para mim.
O Princípio de Geração está perfeitamente representado no filme A Bela e o Monstro. A Bela representa
a energia Yin e a Besta a energia Yang. Durante o
desenrolo da história, ela tem de se tornar mais
masculina e agressiva para fazer frente ao Monstro.
Pela sua parte, o Monstro tem de começar a mostrar
a sua sensibilidade e aprender a moderar a sua
agressividade. Em poucas palavras, a mulher torna130

-se mais Yang e o homem mais Yin. Desta maneira,
a relação começa a equilibrar-se e surge o amor.
O equilíbrio da relação começa a manifestar-se
quando ele decide oferecer-lhe a biblioteca. Aquela
biblioteca enorme representa o conhecimento total.
Esta cena é um símbolo de que quando se começa a
ver para além do “monstro”... (medos, culpas, aparências, críticas e demais), abrem-se as portas de
todo o conhecimento.
Se podemos chegar a “aceitar todas as pessoas” que
frequentamos tal e como são, o Universo abrir-nos-á
as portas da evolução.
Mas o nosso ego julga e determina, por exemplo:
quem tem a razão? Quem faz bem as coisas? Quem
merece o bom e quem não? E desta maneira, sumimo-nos num mundo de interpretações falsas que nos
afastam da possibilidade de entender e aprender da
vida.
A mente fecha-se quando julgamos ou criticamos;
pelo contrário, abre-se quando somente contemplamos uma situação e esperamos que a vida mesma
nos ensine a razão do que acontece.
O êxito de qualquer relação humana consiste na
“aceitação recíproca”. Uma maneira muito fácil de
nos frustrarmos é esperar ou desejar que os outros
mudem.
Cada estudante de metafísica deve praticar a “aceitação”. Quando nos surge a pergunta Porquê? e não
encontramos razões lógicas, devemos saber que a
vida nos leva a experimentar um mistério que, ao
mesmo tempo, ensinar-nos-á a ver a Deus de uma
maneira diferente.
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7. PRINCÍPIO DE GERAÇÃO (3ra. e última parte)
A NOSSA FUNÇÃO NO PLANETA
O Universo está em contínua expansão e crescimento. Deus criou-nos como uma extensão de Si Próprio,
com a finalidade de que, ao mesmo tempo, nós continuássemos criando. Tal como o estudámos, para
poder criar devemos equilibrar as nossas energias
masculinas e femininas adequadamente.
Uma maneira prática de o fazer é a seguinte: procura uma posição adequada para o teu corpo, bem
sentado ou deitado, respira fundo três ou quatro vezes, afrouxando qualquer tensão nos músculos.
Uma vez que te sintas cómodo, formula as seguintes
perguntas ao teu Eu Superior: Como está o meu balanço Yin/Yan hoje? Qual a percentagem Yin? Qual a
percentagem Yang?
Que cor necessito para equilibrar a minha aura? Uma
vez que recebas na tua mente a cor que necessitas,
vais imaginar que cobres todo o teu corpo com ela.
Desta maneira, elevarás a tua vibratória e equilibrarás a tua aura. Depois, respira fundo mais uma vez e
abre os olhos.
Um metafísico pode chegar a transformar uma situação indesejável elevando o nível vibratório e gerando a energia do pólo oposto até encontrar o equilíbrio. Embora o símbolo do Yin-Yang se represente
somente com as cores preto e branco, a nossa mente pode indicar-nos a necessidade de utilizar alguma
outra cor para lograr o equilíbrio energético.
Seguramente, estarás a perguntar-te qual é a sua
função? e isso é muito válido. Há certas características que definem o propósito divino da tua existência.
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A mais importante é que dita função será sempre a
tua felicidade. Contrário às ideias impostas por certas religiões ou sociedades, Deus não quer sacrifícios
senão a nossa própria felicidade. Em poucas palavras, todas as atividades que te dão prazer são
aquelas que formam parte da tua missão. Na maioria
dos meus alunos existe uma grande resistência a
aceitar isto último, devido a que cresceram escutando que:”É difícil viver só com o que gostamos de fazer” ou “Na vida é preciso sacrificar-se para lograr o
que se quer”. Nada mais longe que isto. Tudo o que
corresponde ao Mundo de Deus é fácil e flui com liberdade.
Outra característica importante é a perda da noção
do tempo. Quando te encontras sumido completamente numa atividade e depois descobres com admiração que passaram horas, quando, na realidade
sentes que só foram minutos, estás a vibrar com o
teu Espírito. Em esse momento o tempo humano altera-se e conectamo-nos com o eterno.
A vida organizada leva-nos a pensar que o nosso
talento tem de nos dar dinheiro, fama ou certo mérito social. No entanto, no mundo espiritual não é assim. As vezes, a missão de alguns é servir aos outros
para que alcancem fama e reconhecimento. Em outros casos, a missão é cuidar, alimentar ou educar os
outros. Qualquer que seja a forma que tome a missão, sempre será a nossa felicidade, bem nos dê ou
não dinheiro. Quando cumprimos com a nossa missão, toda a vida fica mais fácil; chegam a nós os
médios para nos sustentarmos economicamente e
emocionalmente.
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EXERCÍCIO: COMO DESCOBRIR O PROPÓSITO
DIVINO DA TUA EXISTÊNCIA?
Este exercício escrito será muito iluminador. Para
isso segue os seguintes passos:
1) Escreve uma lista das características mais positivas da tua personalidade e depois seleciona segundo
o teu critério as quatro melhores. Enumera-as em
ordem de importância.
2) Em relação com essas quatro características, enumera maneiras de expressá-las de uma forma concreta. Por exemplo, se uma das tuas melhores características é o teu sentido do humor, pensa de que
maneira gostas de o canalizar? a escrever, a dançar,
a desenhar, a ensinar, a falar, etc.
3) Descreve em duas ou três orações as características do teu mundo ideal.
Finalmente, deves formar um parágrafo completando as orações com aquilo que escreveste anteriormente.
“O Propósito Divino da minha existência é utilizar o
meu... (1)... através de... (2)... para que cada um...
(3)...”
Sem importar de onde vimos, cada um de nós tem
uma missão que cumprir. Ademais, todos temos
acesso ao mundo das possibilidades infinitas e a
maior parte das vezes acedemos a ele de maneira
espontânea.
Tudo o que nos é revelado ou chega à nossa mente é
para que o utilizemos em algum momento. As vezes,
concebemos certas ideias que parecem impossíveis
de realizar; no entanto, se vieram à nossa mente é
por alguma razão. No meu caso particular, tomei o
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hábito de escrever todas as minhas ideias num caderno; também escrevo sonhos ou frases das que
gosto ou que me chamam a atenção. Quando me
sento a escrever ou a preparar um novo projeto, revejo todo o escrito nesse caderno e então as ideias
conjugam-se e começam a tomar forma concreta.
Tive a experiência de conceber certas ideias que pareciam muito difíceis de levar a cabo, e no entanto,
depois de três ou quatro anos tornaram-se realidade. A vida ensinou-me que a palavra “impossível” só
significa que necessito mais tempo.
EXERCÍCIO: VINTE E UM DIAS
O Princípio de Geração também se pode usar para
“criar” alguma conduta nova na tua personalidade. O
processo de auto-definir-se ou gerir a um próprio
não é simples; no entanto, tão-pouco é impossível.
Em primeiro lugar, deves saber que “aquilo que se
repete durante vinte e um dias em forma consecutiva incorpora-se à nossa Alma”. Aquilo novo que ensaias converte-se em hábito ou “nova crença”. Deve
começar-se praticando uma qualidade de cada vez,
como por exemplo; a paciência, a perseverança, ser
mais ordenado, não criticar, ser mais pontual.
A Sabedoria de Deus manifesta-se de uma maneira
muito simples. As grandes verdades são fáceis de
entender. Muitas vezes não lhes prestamos atenção
precisamente porque nos parecem demasiado simples. O verdadeiro saber manifesta-se no homem
como senso comum, não como uma acumulação de
informação organizada e classificada. Isto significa
que para funcionar bem na vida, não é necessário
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que todo o mundo estude metafísica. Com só escutar-se a si próprio e seguir os ditados da sua Consciência, cada pessoa pode saber a cada momento que
é o melhor que pode fazer? O Conhecimento é uma
grande ferramenta que está à nossa disposição. A
Vida funciona como um computador. Quando sabes
tocar as teclas adequadas, obténs o resultado que
desejas. Os sete princípios que estudámos até aqui
são as teclas principais que deves aprender a carregar para melhorar a tua vida. Deste um passo gigante no teu crescimento espiritual por teres chegado
até aqui, e agora toca pôr em prática este conhecimento.
MEDITAÇÃO FINAL
Reconhece o teu Poder pessoal, agradece-o, bendizê-lo e compromete-te a utilizá-lo para fazer o Bem.
Renuncia a toda a limitação na tua vida e aceita todo
o melhor para ti. És Um Com Deus; portanto, nada
nem ninguém pode impedir-te de ser feliz aqui e
agora.
OS 7 PRINCÍPIOS DA FELICIDADE ANEXO 1
OS 10 ERROS METAFÍSICOS MAIS COMUNS
Quando começamos a transitar o caminho espiritual,
procuramos a perfeição nas nossas vidas. Tratamos
de melhorar o nosso caráter, costumes, ideias, alimentação, e até a vida social. As vezes, fazemos sacrifícios com a finalidade de alcançar uma vida mais
plena e feliz; no entanto, muitas vezes não chegamos ao estado de êxtase ou plenitude que anelamos.
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A deceção pode levar-nos a rejeitar a disciplina que
tínhamos empreendido, ou no pior dos casos, pode
desmoralizar-nos até o ponto de pensar que “Deus
se esqueceu de nós”. Qualquer que seja a reação,
esta só nos está a assinalar que cometemos um erro.
E um erro pode ser corrigido.
O Universo funciona como um grande computador: é
preciso saber carregar nas teclas adequadas para
obter o que se deseja. Quando não o estamos a fazer, o computador detém-se, espera fria e silenciosamente o sinal elétrico correto. O Universo tem as
suas “teclas” e a metafísica ensina-nos quais são?
Algumas escolas esotéricas adulteram estes ensinos,
talvez sem nenhuma má intenção, o que levou a
muitas pessoas a cometer erros e a frustrar-se nas
suas expectativas.
Alguns dos erros mais comuns são os seguintes:
1. ENVOLVER-SE NUMA BOLHA DE PROTEÇÃO,
OU NUMA LUZ, OU NA COR, OU EM
ANJOS, OU EM QUALQUER OUTRA FORMA QUE
PROTEJA DOS PERIGOS QUE EXISTEM FORA
A única coisa que logra este tipo de exercício é fomentar a ideia de que algo externo pode ter mais
poder que nós. A nossa mente percebe que há algo
ali fora que pode, por exemplo, machucar-nos ou
fazer-nos mal. Mas, segundo os ensinamentos espirituais, TUDO É DEUS; portanto, nada pode fazer-nos mal. Na realidade, deveria praticar-se algum
tipo de exercício de reconhecimento da segurança
pessoal. Este exercício poderia dizer: “Vá onde for,
estou sempre a salvo, estou rodeado de irmãos, vivo
137

no mundo que Deus criou e só vejo amor em todo
lado”. Em síntese, ao escolher que exercício mental
ou meditação fazer, deveremos procurar aquele que
nos lembre a natureza divina da vida e não o perigo
que percebe o nosso ego.
Muitas pessoas creem que repetindo certas afirmações podem transformar a sua situação pessoal, o
que é um erro. Não são os pensamentos o que determinam a nossa realidade senão as nossas “crenças”.
Somente os pensamentos que internalizámos e tomámos como a nossa verdade são os que se manifestam. Dito de outra maneira, aquilo que “sentimos”
internamente que é assim é o que toma forma no
mundo externo. A mente humana produz uma média
por pessoa de 60,000 pensamentos diários, a maioria dos quais são negativos. As afirmações são necessárias para lograr implantar uma crença nova da
nossa mente subconsciente e a repetição de estas
afirmações é um procedimento adequado, mas até
adicionarmos a emoção ou sensação que acompanha
essa ideia não a internalizamos como uma verdade
dentro de nós. A repetição de palavras carentes de
emoção não é efetiva. Portanto, se eu repetir “Vá
onde for, estou sempre a salvo” mas não me sinto
realmente seguro, servir-me-á para nada. É necessário selecionar exercícios mentais, meditações ou
visualizações que fomentem as crenças de paz, harmonia e prosperidade.
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2. ENVIAR LUZ AOS OUTROS PARA
QUE MELHOREM
Pode enviar-se luz ou energia a outras pessoas para
que se curem de certa doença, para que melhorem
a sua situação económica, a sua vida afetiva, e demais. A maioria destes exercícios são mais parecidos com uma forma de manipulação do que com
uma verdadeira ajuda espiritual. Primeiro e principal: se for ajudar a outro, é preciso ter certeza de
que a pessoa o peça e o necessite. Se isto não acontece, temos que trabalhar com o que estamos a perceber, porque o problema é algo pessoal que nos diz
respeito a nós próprios e não à pessoa que está a
sofrer.
A maioria dos problemas são só momentos de prova
que está a viver um indivíduo; são necessários e
muito úteis para “despertar da sua consciência”.
Nunca sabemos na realidade desde fora quão importante pode ser para cada pessoa a situação que está
a ultrapassar em determinado momento.
Podemos perceber essa situação como algo terrível,
doloroso, injusto ou desnecessário, mas qualquer
que seja a nossa interpretação nunca será correta
nem completa. Enviar a luz à pessoa poderia acelerar ou entorpecer o seu ritmo pessoal. A nossa intervenção é desnecessária e, a maior parte das
vezes, não é mais do que um desejo egoísta de que
a pessoa resolva rápido o seu problema porque este
nos produz angústia ou dor. Pessoalmente, lembro
que uma vez aproximou-se a mim um amigo íntimo
para me dizer que estava muito preocupado pela
minha situação. Eu respondi-lhe que a sua preocu139

pação não me ajudava, que si realmente queria fazer
algo de bom por mim, tinha que confiar em mim e
saber que a minha Guia Interior me revelaria no momento adequado o que eu necessitava fazer.
Em lugar de enviar luz aos outros cada vez que vejas
uma situação difícil, começa por te enviar luz a ti
próprio para que a tua Guia Interior te faça ver a
Verdade que está a operar em dita situação.
3. CRER QUE VAMOS EM DIREÇÃO A DEUS,
QUE EVOLUÍMOS ESPIRITUALMENTE
Não vamos em direção a Deus, JÁ ESTAMOS EM
DEUS. Tudo o que nos rodeia forma parte do grande
corpo universal de Deus. Não evoluímos espiritualmente. O nosso Espírito é Perfeito e Completo; não
pode nem tem de evoluir. Na realidade, é um problema semântico, já que a evolução espiritual não existe. O que queremos deixar perceber com isso é o
despertar da nossa Consciência a essa perfeição e
quanto mais rápido o fazemos, mais plenos e felizes
vivemos.
Talvez o erro provenha dos ensinamentos religiosos
que nos dizem que Deus está “no céu”, como se nós
estivéssemos separados de Ele. Nós e o “céu” somos
UM, e devemos aprender a reconhecê-lo e a vivê-lo;
nisso consiste a nossa Evolução de Consciência ou
Despertar Espiritual.
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4. ANGUSTIAR-SE OU PREOCUPAR-SE
QUANDO HÁ UM FAMILIAR DOENTE
OU ATRAVESSANDO ALGUM TIPO DE CRISE
Na nossa cultura está bem visto que uma pessoa se
aflija ou sofra ao mesmo tempo que os seus seres
queridos; no entanto, isso só aumenta o pesar. E
interpretarmos o nosso pesar desde outro nível, isto
significa que acreditamos mais no poder da doença
ou a crise do que na solução.
Quando uma pessoa se aflige pela doença de um ser
querido, agrava essa doença, dá-lhe mais força e poder. A solução é fazer um esforço pessoal e reconhecer que, para além do nosso entendimento, há uma
Inteligência Superior que está a agir e que tem o
poder de restaurar completamente o nosso ser querido, se assim o deseja dita pessoa.
O mesmo acontece com qualquer tipo de problema
ou crise. Se nos afligimos, é porque o nosso ego
aceitou que há uma força mais potente do que o Poder Divino.
5. ACREDITAR QUE ALGUÉM FOI
“ESCOLHIDO” POR DEUS
Muitas pessoas que estudam em escolas esotéricas
sentem-se especiais e evoluídas. Sentem que Deus
os levou ao lugar adequado para o seu crescimento
e evolução; que a informação que vai receber é
muito importante e não pode divulgar-se a pessoas
que não estão tão evoluídas, porque não têm a capacidade para entendê-la ou para lhe dar um bom
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uso. Esta presunção converte-se em uma forma de
arrogância, nada espiritual, que nos faz pensar que
somos privilegiados, especiais, elegidos, e que os
outros estão desencaminhados ou perdidos na vida.
Esta forma de arrogância também se vê nas religiões
que se sentem proprietárias de Deus. Se alguém não
segue o seu culto, está perdido. No Universo existe
um só Deus e é o mesmo para Todos. Os humanos
inventam diferentes maneiras de lhe render culto,
criam dogmas e doutrinas, mas, em essência, todos
adoramos o mesmo Deus.
Todos somos iguais antes os olhos de Deus. Para Ele,
ninguém está mais à frente nem mais atrás.
Ninguém vale mais nem menos. Qualquer interpretação e classificação como ser especial corresponde
ao terreno do ego humano e não ao terreno do divino.
6. SACRIFICAR-SE POR OUTROS
Não há nada mais inútil e insatisfatório que sacrificar-se pelos outros. As tarefas que se façam pelos
outros deverão fazer-se com amor ou, caso contrário, evitar-se. Tudo o que se faz com amor é gostoso;
portanto, não pesa nem incomoda. Pelo contrário,
tudo o que se faz com sacrifício gera pressão interna,
rancor, aborrecimento, incómodo e, as vezes, até
ódio.
O sacrifício pelos outros está aprovado socialmente e
está muito bem conceituado. Alguém pode sacrificar-se, por exemplo, pelos filhos, pelos pais, pelo
companheiro, pela profissão, pelas crianças desamparadas, por alguém doente, pela instituição religio142

sa à que pertence, pela empresa que lhe dá trabalho.
A lista poderia ser interminável e não é mais do que
uma amostra da ação errónea do nosso ego. O sacrifício vai junto com a manipulação. Por exemplo, uma
mãe que deixou a sua vida de parte pelos seus filhos,
tarde ou cedo, usará a sua atitude como válida para
exigir algo deles; o namorado ou namorada que
muda a sua rotina e deixa de fazer certas atividades
pelo outro tratará depois de exigir o mesmo.
A próxima vez que vás sacrificar-te por alguém, procura saber primeiro se esse alguém te pediu. A atitude de mártir não leva em direção a Deus como muitos creem, só o caminho do amor. Faz as coisas com
amor ou não as faças.
7. DEPENDER DE AMULETOS, SANTINHOS,
CRISTAIS, VELAS, IMAGENS, OU QUALQUER
OUTRO TIPO DE ELEMENTO
É certo que os materiais têm a sua própria energia e
que o contacto com eles (especialmente, com certos
cristais quartzos) produz mudanças na nossa vibração pessoal e que podem ajudar-nos no processo
curativo. Também é certo que algumas figuras, imagens e cores produzem reações psicológicas que nos
estimulam; as vezes para o bem, outras para o mal.
Os santinhos e outros objetos, tais como fios com
cruzes, estrelas de David e demais lembram-nos as
nossas posturas espirituais. O problema é que a
maioria destes elementos se converte em amuletos
e damos-lhes mais poder do que na realidade têm.
Há pessoas que se sentem indefesas sem a sua cruz,
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o seu santinho protetor, o seu cristal preferido ou
qualquer outro amuleto da sua preferência. O amuleto passa a ser Deus. Viver pendente dum objeto é
limitar a ser Divina, a esse objeto. Deus é Omnipresente: está aqui, ali e em todo lado.
O pior acontece quando uma pessoa extravia o seu
amuleto ou este se parte. A maior parte das vezes
isto interpreta-se como um presságio de que algo
mau vai acontecer. Essa ideia é produto de crer que
a pessoa se encontra sem a sua proteção e que, em
consequência, os demónios e as energias negativas
podem afetá-la.
Vivemos num Universo Mental. “Tudo no que Acreditamos faz-se Realidade”. Porque não acreditamos
então que o melhor amuleto do que disponho é a
minha Natureza Divina? Ninguém nem nada pode
despojar-nos do que somos realmente.
8. ACREDITAR QUE ALGUÉM PODE GUIAR OS
OUTROS OU QUE PODE SER GUIADO
Sentir que graças a alguém outras pessoas se iluminam ou, pelo contrário, que a presença de outros
nos devolve a luz é pura ilusão do ego. A verdadeira
Guia é Interna, é a tua Intuição, a Voz do teu
Espírito. Muitas vezes essa voz coincidirá com aquilo
que escutas fora e pensarás que alguém te está a
guiar. Mas, assim que aceitares alguém como o teu
ídolo, começarás a fabricar a tua própria deceção.
Acontece a mesma coisa se alguém te entronizou e
te tomou como líder; em algum momento os problemas da tua vida pessoal o dececionarão.
Todos aprendemos e ensinamos ao mesmo tempo.
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Por tal motivo, é conveniente manter uma atitude
recetiva com os sinais que recebemos do nosso ambiente e ver que ressonância produz no nosso interior.
Não és o salvador nem a guia de ninguém. Nenhuma
vida depende dos teus conhecimentos nem dos teus
esforços. Isto é certo também ao contrário. Ninguém
te resgatará nem te salvará, exceto tu próprio.
A melhor Guia com que contamos está dentro de
Nós. Fala-nos com voz suave e paciente, sem nos
obrigar a nada; indica-nos sempre o caminho mais
curto e mais feliz, dá-nos a ideia mais adequada e a
resposta que racionalmente não podemos encontrar.
Por isso, é conveniente praticar meditação e exercícios de relaxação para poder escutar essa voz. Se
vives depressa, tenso, angustiado e com um ritmo
acelerado, provavelmente não ouvirás a “voz da tua
intuição” e procurarás guias externas.
Há pessoas que são muito positivas e estimulantes,
e poderão ajudar-te ao início. Evita idolatrá-las e evita também ser idolatrado. Lembra sempre que a
“Guia mais válida e acertada está sempre dentro de
ti”.
9. CRER QUE OS MESTRES ESPIRITUAIS SÃO
AQUELES QUE NOS PROVEEM DA
INFORMAÇÃO TEÓRICA
Tendemos a cair muito facilmente na crença de que
as pessoas que nos ensinam estão à frente e que já
ultrapassaram muitas provas na sua vida. Em alguns
casos, isto é totalmente certo; em outros, não. O
facto de que uma pessoa transmita uma determina145

da informação não a coloca num grau superior.
Deves lembrar que qualquer forma de idealização ou
seletividade corresponde ao terreno do ego.
Os verdadeiros mestres espirituais são aqueles que
nos põem à prova e vêm “mascarados” de filhos,
pais, patrões, amigos, inimigos, animais, plantas e
demais. São aqueles que nos trazem problemas.
Eles são os que realmente nos ensinam as lições que
temos que aprender porque nos põem à prova.
Todas as religiões do mundo ensinam que Deus é
Amor, que viver com Deus significa expressar Amor
aos outros. Algumas pessoas assistem a templos,
igrejas, ou escolas esotéricas, onde recebem esta informação, mas depois vão às suas casas e brigam
com os seus familiares, criticam os seus vizinhos,
odeiam os seus patrões, os políticos, os animais, indivíduos de outras raças ou culturas. Eles ainda não
aprenderam a lição e a vida levá-los-á a se enfrentarem uma e outra vez com a mesma situação ou pessoa... até que aprendam a mostrar amor.
Fazendo uma comparação com o ensino tradicional,
os líderes espirituais ou religiosos são os “livros” que
nos dão a informação; as pessoas que nos trazem
problemas são os mestres que “nos fazem o exame”
para ver se passamos a prova ou não.
Existe uma Lei no Universo: Tudo o que nos incomoda, complica, enreda, ou tudo o que odiamos, “contagia-nos”. Isto acontece até que aprendemos a
amar a situação. Então, esse problema ou essa pessoa se convertem no mestre espiritual de esse momento.
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10. CRER QUE ALGUÉM NÃO PODE
ABORRECER-SE, TEMER, OU SENTIR
QUALQUER OUTRA EMOÇÃO NEGATIVA
POR ESTAR NO CAMINHO ESPIRITUAL
Esta crença leva-nos a uma grande repressão da ira
e dos aborrecimentos, que fazem a sua reaparição
mais tarde sob a forma de rancor, crítica ou repúdio.
Enquanto estamos no plano terrestre, vivemos as
sensações e as emoções deste plano. Algumas delas
são muito agradáveis, outras não. Ter um conhecimento intelectual acerca da ação destrutiva de certas emoções não as faz desaparecer. Alguém pode
saber quão mau é o aborrecimento e, no entanto,
não consegue evitar aborrecer-se.
Na realidade, sim consegue evitar aborrecer-se, ou
assustar-se ou angustiar-se, mas isso exige treino.
Durante dito treino, há momentos nos que podemos
dominar a raiva e a ansiedade, e outros nos que
nada nos pode acalmar. Uma vez que aparece o
aborrecimento, o melhor é descarregá-lo da maneira
mais positiva possível. É muito pior reprimir-se e intentar dizer: “Tudo está bem no meu mundo”, quando interna mente está a sentir o desejo primitivo de
querer atacar alguém.
A maioria das pessoas que transitam o terreno espiritual é muito exigente consigo própria e pretende
erradicar completamente da sua vida este tipo de
reações. Isto não resulta desacertado mas se logra
através de um processo. Sê amável contigo próprio
e, de vez em quando, dá-te a permissão necessária
para maldizer, bater numa almofada, gritar, chorar e
expressar, como melhor te resultar, todas as emoções negativas que te toca viver.
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A maioria dos erros aqui enunciados está gerada pela
atitude crítica do nosso próprio ego. O ego não pode
desaparecer porque o necessitamos para atuar em
este plano. A “solução” é alinhá-lo com o nosso Espírito. Amavelmente, podemos dizer-lhe ao ego que:
“A partir de agora, deverá seguir as indicações dum
novo Mestre amoroso, amável, paciente e permanente, que nunca julga e que sabe que sempre estamos
a dar o nosso melhor”. Se seguirmos as indicações do
nosso Mestre Interior, nunca podemos falhar.
OS 7 PRINCÍPIOS DA FELICIDADE
ANEXO 2
ADEUS AO KARMA
Uma das ideias mais generalizadas na nossa cultura
esotérica é que estamos aqui para cumprir um
“karma”. Isto significa que temos, por exemplo, que
passar por certas provas, sofrer doenças físicas, enfrentar crises e problemas quotidianos. Os mais avançados encontram as razões ao analisarem as suas
vidas passadas, lembrando factos e situações que se
repetem uma e outra vez com o fim de ser sanadas.
Outros inclinam-se por se convencerem de que são
as influências astrológicas que dão poder aos maus e
bons momentos. Os menos esotéricos acham que a
razão dos nossos sofrimentos se deve a desequilíbrios
psicológicos, aos hábitos adquiridos durante a infância, à herança genética, e demais. E aqueles que não
têm nada de esotéricos culpam o governo e a economia pela sua insatisfação. Tanto aqueles de pensamento mais elevado como os mais primitivos estão
convencidos de que há um motivo real para sofrer.
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Vivemos no planeta Terra, que, dentro da organização deste Universo, é o planeta do Chakra Coração.
Em poucas palavras, isto significa que viemos aqui
para aprender a amar. Através das distintas religiões
chega-nos a mensagem de que Deus é Amor, e que
devemos aprender a nos amar uns aos outros; no
entanto, tudo parece ficar nas palavras porque o
nosso ego se recusa a aceitar que dentro da pessoa
que nos traz problemas também está Deus. Estamos
convencidos de que Deus só habita dentro das “boas
pessoas” e de que os outros estão “desencaminhados” ou longe da vereda espiritual. Deus é Tudo e
está em Todos, e embora custe crê-lo, ama-nos a
todos por igual.
A função seletiva e discriminatória do nosso ego terrestre enche-nos de justificações e razões lógicas
que apoiam a teoria pessoal do amor. O ego diz-nos:
“Esta pessoa merece o meu amor, esta outra não”.
Geralmente, confundimos “amar” com “ser amados”.
Se não temos resposta da outra parte, fechamo-nos,
guardamos os sentimentos e frustramo-nos. O ego
diz: “Não vale a pena que ponha a minha energia
nesta relação”, ou no pior dos casos, depois de ter
feito muito por alguém, o ego diz: “Tudo foi uma
perda de tempo”.
Já estamos a viver a Era de Aquário, regida por
Urano. Aqueles que sabem de astrologia poderiam
ver no símbolo deste planeta o desenho de Vénus invertido e encerrado entre duas paralelas. Este símbolo significa, em primeiro lugar, que é preciso entender o amor romântico de outra maneira para depois
dirigi-lo a um só lugar: a sua fonte original, Deus.
Muitas vezes, aquilo que entendemos por amor ro149

mântico não é mais do que uma demonstração de
um alto grau de neuroses. O amor é aceitação, colaboração, impulso, humildade; jamais exige nada em
troca. Também dizemos que há muitos tipos de amores e que o amor se manifesta em distintos graus. o
qual só se torna uma justificação aos nossos medos
interiores. Só existe um tipo de amor: o amor de
Deus, o amor incondicional.
Aprendemos durante anos que devemos evoluir, elevar-nos, dirigir-nos em direção a Deus, e no entanto,
sempre estamos em Deus. Não existe um lugar no
Universo que esteja fora de Ele. A Era de Aquário
traz-nos uma luz diferente e nos diz simplesmente
que os problemas que enfrentamos não são senão
oportunidades para brindar amor. Aquelas pessoas
que nos complicam a vida, que brigam e discutem,
que estão nervosas estão a pedir amor com desesperação, internamente e em segredo. Muitos adultos
agem como crianças e não sabem pedir com claridade o que querem.
Mais importantes ainda são aqueles erros que cometemos nós próprios, a causa dos quais nos sentimos
culpados, e cremos que merecemos um castigo (ou
karma). Temos muito arraigada a ideia de que devemos pagar pelos nossos erros. Esses momentos não
são senão uma “grande oportunidade” para aprender
a nos perdoarmos a nós próprios, a aceitar-nos e a nos
amar incondicionalmente. A razão na que me baseio
para dizer isto é que Deus jamais perdoa. Deus jamais
perdoa porque Ele jamais condena. Os únicos que nos
condenamos e nos enviamos ao inferno somos nós
próprios. Deus ama-nos e aceita-nos tal e como somos. Ele sabe melhor do que ninguém quem somos.
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Preocupamo-nos demasiado por curar as feridas do
passado, ou por desenvolver estratégias para prevenir situações futuras, e nesta carreira esquecemo-nos
de que “curando o presente o restante cura-se automaticamente“. Por isso, não devemos preocupar-nos
tanto de se fomos piratas, ladrões ou assassinos em
outra vida; ou se neste momento. Saturno faz uma
quadratura ao meu Sol natal; ou se o governo não
está a tomar as medidas que eu considero adequadas. Cada momento da minha vida é uma valiosa
oportunidade para estender amor. Não devemos deixar que o nosso pensamento se distraia e se perca.
Nós temos poder criativo que nos foi outorgado pelo
Criador e podemos utilizá-lo erroneamente. O ego é
uma criação da nossa mente, é a ideia que temos de
nós próprios e as vezes, nessa ideia geral há pensamentos muito pouco positivos ou há medos muito
perturbadores que inibem a nossa capacidade de
amar. O ego gera a culpa e o castigo, e faz-nos ver
algumas situações como terríveis ou catastróficas.
Para remediar isto, o nosso Criador deu-nos uma
guia muito eficaz: a Consciência Superior, que nos
volta a conectar com a nossa fonte e nos lembra a
nossa única missão: amar. Podemos tomar esta luz
todas as vezes que quisermos e, em especial, aqueles momentos nos que nos encontramos presos da
realidade. A maneira mais eficaz e direta de encontrar uma resposta é renunciando primeiro ao que nos
indica a lógica; assim deixamos de lado o nosso ego
e damos passo ao Espírito. Eu costumo a repetir a
frase seguinte: “Esta situação que estou a viver perturba-me, fere-me e confunde-me; sei que não é
real nem é como aparenta ser e não a percebo.
151

Consciência Superior, peço a tua guia para curar a
perceção de este facto e sanar a parte que sofre dentro de mim”.
A Consciência Superior nunca fala com muitas palavras. A sua mensagem é breve e geralmente dirige-se à nossa mente inconsciente através do, símbolo.
O mais importante deste passo é renunciar a aceitar
a situação como dolorosa ou irreparável, “cancelando” basicamente a ideia que estamos a perceber. O
segundo passo consiste em confiar e entregar-se à
nossa Guia Interna. As crises são necessárias porque
abrem canais a Deus. Quanto mais fechada está a
pessoa, provavelmente mais fortes sejam as suas
crises.
Finalmente, a ideia que devemos afirmar dentro de
nós é que neste Universo TODOS SOMOS UM, não
estamos separados. Por isso, quando ajudo alguém
estou ajudando-me a mim próprio. Quando mostro
amor, recebo amor (embora o meu ego às vezes afirme o contrário).
Já entrámos na Era de Aquário, da Amizade Universal,
onde aprenderemos a aceitar os outros tal e como
são, encontraremos em cada um o Ser Perfeito que
habita no nosso interior, e deixaremos de lado as mensagens erróneas do nosso ego. Nesta Era termina-se
para sempre o karma porque começa a Era do Amor.
IDEIAS PARA ELIMINAR O KARMA
Há muitas coisas simples que alguém pode fazer diariamente para ir eliminando a corrente ancestral do
karma. Eis aqui algumas ideias para pôr em prática
hoje mesmo.
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• Alimentar o corpo com produtos naturais que facilitem a produção de energia. Já que comemos para
obter energia dos alimentos, é importante dar-lhe ao
corpo o melhor para obter assim o seu melhor rendimento.
• Compartilhar mais tempo com as pessoas mais velhas da nossa família. Ser tolerante e paciente com
elas, sabendo que assim como tratamos os nossos
mais velhos, seremos tratados no futuro.
• Brincar mais com as crianças que estão na nossa
vida. Aprender deles a recuperar a espontaneidade,
o amor incondicional e a capacidade para nos divertir.
• Ligar hoje mesmo para um amigo que faz tempo
que não vemos e dizer-lhe o importante que é a sua
amizade.
• Falar com as pessoas que nos rodeiam e dizer-lhes
o importante que á sua companhia no nosso passo
pela vida.
• Fazer um presente espontâneo a alguém, sem nenhuma razão particular.
• Orar por alguém, afirmando tudo o bom para essa
pessoa.
• Meditar, rezar, orar, conectar-se com o Único Poder
Divino que nos acompanha e nos guia em cada momento.
• Agradecer a outras pessoas favores que nos fizeram.
• Perdoar, perdoar, perdoar. Cada dia há algo para
perdoar. Saber que há uma Justiça Divina mais efetiva e correta que a que o meu ego quer impor.
• Perdoar-nos a nós próprios por qualquer erro que
tenhamos cometido ultimamente.
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• Fazer algo positivo e estimulante por um próprio
hoje.
• Acariciar os animais. Dizer-lhes palavras de amor.
• Acariciar as plantas. Dizer-lhes palavras de amor.
• Abençoar mentalmente as pessoas com as que me
encontrar hoje e desejar-lhes o melhor.
• Fazer uma doação de dinheiro, não interessa a
quem, nem o montante, mas sim fazê-lo com muito
amor.
• Desprender-nos de coisas velhas, como por exemplo: roupa, livros, revistas e móveis. Doá-los, vendê-los ou oferecê-los. Desta maneira, damos-lhe lugar
ao novo nas nossas vidas.
• Repetir afirmações que aumentem a autoestima.
• Compartilhar com pais, irmãos, filhos, netos ou outros afins, momentos agradáveis, lembrando que
com eles nos toca viver uma experiência iniludível
devido aos laços sanguíneos.
• Aliviar a tarefa dos nossos colegas de trabalho, se
for possível.
• Fomentar pensamentos e diálogos de paz, amor e
harmonia. Evitar criticar, queixar-se ou decretar coisas negativas.
• Praticar alguma atividade física que ajude a relaxar
as tensões e a manter a tonicidade muscular.
• Oferecer ajuda desinteressada a alguém que a necessite.
• Colaborar com as pessoas mais próximas. Às vezes
é mais fácil fazer o bem a pessoas desconhecidas
que a outras que estão mais perto.
• Dizer palavras de amor e expressar carinho abertamente.
• Abraçar fortemente os nossos seres queridos e di154

zer-lhes: “amo-te”, “quero-te”, “preciso de ti”, ou o
mais lindo que nos lembremos.
• Rir e fazer rir os outros.
• Ler livros de autoajuda, espiritualidade, ou qualquer material estimulante que ajude a viver melhor.
• Assistir a cursos, conferências, ou grupos positivos.
• Colaborar com o nosso bairro, município ou cidade,
para fazer com que o nosso lugar de residência seja
cada dia mais bonito, pacífico e amistoso.
• Expressar o nosso protesto pelo desenvolvimento
nuclear ou atividades que continuem a contaminar
ou destruir o planeta.
• Colaborar com entidades que apoiam a vida.
• Dar os parabéns aos outros pelos seus êxitos e
encorajá-los a seguir crescendo.
• Reconhecer as virtudes alheias e estimular as pessoas para que as expressem.
• Reconhecer as virtudes próprias e expressá-las.
• Escrever cartas com notícias positivas e mensagens de carinho a aquelas pessoas que faz tempo
que não lhes escrevemos.
• Conservar limpo o nosso lugar de trabalho, a nossa
casa, o nosso pátio. Ajudar a melhorar o ambiente
em tudo o que for possível. Evitar produzir mais lixo.
• Plantar árvores e plantas.
• Favorecer à Natureza e ao seu crescimento naquilo
que esteja ao nosso alcance.
• Amar e abençoar o planeta, com todos os seus habitantes. Decretar pensamentos de Paz Universal.
• Relaxar-se e meditar. Perguntar à nossa Guia Interior que é o melhor que podemos fazer hoje por nós
próprios e pelos outros?
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“Os Sete Princípios da Felicidade” AUTOR :
Horacio M. Valsecia
Desejo de coração que aconteçam muitos milagres
nas suas vidas..., que com a magia do amor e do
perdão nos liberemos dos nossos “mestres” que vêm
às nossas vidas para nos ensinar lições e sanar feridas internas... vêm como desafios ou oportunidades
que todos podemos vencer e ultrapassar com a ajuda da nossa amorosa Guia Interior... Deus dentro de
nós. Lembremos que tudo o que se resiste... persiste, aprendamos a fluir com a vida, a não nos apegar
a nada e entreguemos-lhe todo o nosso passado e
vida a Deus para que nos restaure e nos faça criaturas novas... tudo é possível para quem tem fé nesse
Poder Divino que nos criou; que todos passemos os
exames que o Universo nos imponha; que todos e
cada um dos desejos do nosso coração se façam realidade, que as nossas vidas fiquem acesas de luzes,
amor, paz, harmonia, felicidade, alegria, prosperidade, sucesso e sintamos que sempre somos amados,
dignos e merecedores de todo o bem; que sejamos
conscientes de que em cada coração bate a Vida de
Deus e esta expressa-se através de nós.
Todos Somos Um com o nosso Pai/Mãe Divinos. Que
todos nos graduemos com honras; Obrigado, Autor
deste maravilhoso livro, obrigado a vocês por me
permitirem compartilha-lo.
Tradução Castelhano-português:
Maria Angeles Jimenez Jimenez .
contacto : angeleskin@hotmail.com
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FUNDAÇÃO METAFÍSICA ATIVA
“LUCA MORO”
Sem fins lucrativos
A fundação Metafísica ativa LUCA MORO não tem
nenhum tipo de personalidade jurídica, sede, delimitação, diretiva nem a afiliação legal, já que é de caráter puramente espiritual.
Você faz-se membro da FUNDAÇÃO METAFÍSICA
ATIVA LUCA MORO automaticamente ao ler o
livro de metafisica (gratuitos) e estar totalmente de
acordo com seus ensinamentos. Nela não existe nenhum tipo de exclusão ou expulsão já que as prórias
pessoas, se excluem da FUNDAÇÃO ao deixar de
praticar os seus ensinamentos.
A FUNDAÇÃO METAFÍSICA ATIVA LUCA MORO
não é contrária a nenhuma religião, grupo espiritual,
nem pessoas em específico, sua atitude inclui amorosamente toda a expressão de vida em todo plano,
reino, elemento, religião, classe social, raça, sexo e
nacionalidade.
Objetivos da FUNDAÇÃO METAFÍSICA ATIVA
LUCA MORO: O ESTUDO E A PRÁTICA: LEI DO
MENTALISMO E AS LEIS UNIVERSAIS
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A FUNDAÇÃO METAFÍSICA ATIVA LUCA MORO
não exerce nem apoia nenhum tipo de atividade que
tenha algo a haver com comunicações extrassensoriais, magia negra, trabalhos, praticas que atentem
contra o livre arbítrio, ritos, cerimonias, dietas, disciplinas, obrigações impostas por alguma personalidade, nem adivinhações do futuro. Tão pouco outorga
graus, iniciações, nem títulos, já que reconhece que
a nível espiritual todos os seres humanos são iguais.
A FUNDAÇÃO METAFÍSICA ATIVA LUCA MORO
não está ligada a nenhuma espécie de movimento
político, e não aceita dentro dos seus núcleos de trabalho nenhum tipo de polémica, hostilidades, infâmias, nem críticas.
NÃO EXIGE DINHEIRO PELO ENSINAMENTO,
DIRETA OU INDIRETAMENTE, E SEM FINS LUCRATIVOS !!!
A FUNDAÇÃO METAFÍSICA ATIVA LUCA MORO
e todos os seus membros no mundo inteiro estão empenhados no trabalho de BOA VONTADE MUNDIAL,
que os metafísicos conhecem e servem.
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